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TITEL:  Lammetjes         Materiaal: Handdoek. Speelgoed/knuffellammetjes of iets wat dit voorstelt:    

            plukjes watten, bolletjes wol, wollige pittenzakjes, … 

 

Rustige activiteit:  

Op de dierenboerderij óf Wat hoor ik toch? 

Zing steeds na de gewone variatie met het dier hoe de baby van dit dier klinkt. 

 Klapspel: 

Zing de Voetengroet of een ander klaplied.  

Maak ook samen variaties door elkaar aan te raken: Klap tegen elkaars handen, vingers, ellebogen, … 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (ook voor kruipende baby’s)    Materiaal: Handdoek 

Leeg een opgerolde handdoek onder je muziekkleed of een boxkleed.  

Zing Lammetje lammetje lammetje. Iedereen mag over de hobbel (=het ‘dammetje’) heen kruipen en 

mag als ze willen even een knuffel komen halen.  

Maak bij een grote groep meerdere ‘dammetjes’. 

Themaspel   Spelmateriaal: Speelgoed/knuffellammetjes of iets wat dit voorstelt:    

                   plukjes watten, bolletjes wol, wollige pittenzakjes, … 

Zet een paar minuten rustige, maar vrolijke muziek op, bijvoorbeeld ‘Mozart: Eine kleine nachtmusik, 

Romance’ van de Spotifylijst Muziekkwartier: Rust- luister- en slaapmuziek.  

Bij deze muziek laat je het eerste lammetje tevoorschijn komen: deze snuffelt aan tenen en loopt zachtjes 

mekkerend rond. Na enige tijd komen er meer lammetjes bij en krijgt elk kind er één. 

Oermelodie: Zing Stap stap stap stap, zo loopt het lammetje terwijl het lammetje rondloopt.  

Variaties in geluid en beweging: Springen/ Bè bè/ slurp slurp .. zo drinkt het lammetje 

Variatie: Laat één groot schaap langs komen, die laag mekkert. Dit is het mamaschaap. 

Wanneer de lammetjes dorst hebben komen ze bij mamaschaap drinken.  

Maak ook muzikale snacks van de geluiden. 

Lammetje: Ligt het dammetje er nog? Dan kunnen jullie hier op, over en langs lopen.  

Ga langzaam, of snel, met veel stops of juist weinig. Jullie lammetjes maken steeds aan het einde van het 

liedje contact met elkaar: Knuffels en kusjes bij de tekst Wil jij wel mijn vriendje zijn? 

 

Variatie: De benen van jou of kinderen zelf kunnen het dammetje voorstellen. Ga er over, er onder, 

erlangs, ….  

Variatie peuter+: Wat kan nog meer een dam zijn? Een liggend kind, een arm, een staand kind, een tafel,… 

 
Rustige afsluiting: 

Aai de lammetjes en zing Schaapje, schaapje. Zing samen mee of luister naar de opname hiervan in de 

Spotifylijst Muziekkwartier: Rust- luister- en slaapmuziek. 
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Liedteksten  

Het paginanummer waar de toelichting op het spel in het boek is te vinden staat onder het lied. 

De opnames van de liedjes staan in de online omgeving van Het Muziekkwartier. 

 

Op de dierenboerderij, ie-aa ie-aa oh. 

Daar kwam toen een schaap* voorbij, ie-aa ie-aa oh. 

En een bè bè hier en een bè bè daar. Hier een bè, daar een bè overal een bè bè 

Op de dierenboerderij, ie-aa ie-aa oh. 

     Melodie: Old MacDonald had a farm 

*Zing het dier van jullie keuze en het geluid dat daarbij hoort. 

Maak een dierengeluid. 

Wat hoor ik toch? Wat hoor ik toch? Wat is dat voor een beest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

Weet je wel, wat dat is geweest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

(Pagina 177) 

Voetengroet 

Onder aan mijn benen zijn mijn voeten met mijn tenen. 

En een stevige hak. 

Mijn voeten die groeten: “Hallo, hallo, hallo” 

Lammetje, lammetje, lammetje, kom er eens over mijn dammetje 

Lammetje lief, lammetje klein, wil jij wel mijn vriendje zijn? 

Oermelodie 

Klap klap, klap klap, zo doen de handen (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Variaties: 

Stap stap, stap stap, zo loop het lammetje (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Springen, springen, zo doet het lammetje (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Bè bè, bè bè, zo doet het lammetje (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Slurp slurp, slurp slurp, zo drinkt het lammetje (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja baas, drie zakken vol. 

Eén voor de meester, en één voor de vrouw, één voor het kindje dat bibbert van de kou. 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja baas, drie zakken vol. 

Bè bè bè bè… 

(Pagina 169) 
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