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TITEL:  Nieuw leven uit een ei Materiaal: Speelgoedkuikentjes of iets wat het voorstelt, 

zoals een opgerold lapje of bolletje wol 

Rustige activiteit:  

Wat hoor ik toch? óf Er zit een beer al achter ’t riet óf Op de dierenboerderij 

Kies samen ook dieren die uit een ei komen: vogel, eend, gans, pinguïn, dinosaurus, …  

Gebruik eventueel een prentenboekje. 

 Klapspel: 

Zing je favoriete klaplied, bijvoorbeeld Ba-boem! of 1234 hoedje van papier 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel / Baby beleefspel  - Speelgoeddier en blauw doek. 

Ganzenpas: Loop in het rond (om het kleed of je stippen). Bij Plons! Mag iedereen in het water vallen.  

Het kleedje stelt het water voor. 

Variaties: Pas de tekst aan om een ander dier te kiezen en pas ook de beweging aan zoals dit dier loopt. 

Baby beleefspel: Zing het lied en laat een speelgoeddier (zoals een badeendje) rondlopen in zicht van de 

baby’s. Later kan je ook meer contact maken door handjes en voetjes met het diertje aan te tikken. Bij 

Plons! Verstop je het diertje onder een blauw doek. Speel het daarna nog een keer. 

Themaspel   Spelmateriaal: Speelgoedkuikentjes of iets wat het voorstelt,   

       zoals een opgerold lapje of bolletje wol. Blauw kleedje. 

   Voor de creatievelingen: Haak gele wol om een schudei en maak een snaveltje en oogjes: je kuiken.  

Steeds wanneer je dit speelt kan je een ander dier kiezen dat uit het ei komt. Pas dan de teksten aan 

 aan de geluiden en bewegingen van dit dier. Denk aan gans, eend, pinguïn, slang, dinosaurus, vis, … 

Dit is een ei (versje): Doe stiekem een kuikentje in je handen. Houd je handen gebold als een ei en spreek 

het versje dicht bij je handen. Bekijk het filmpje voor het spelvoorbeeld.  

Elk kind krijgt hierna een eigen kuiken voor in hun ei. Speel toneel: vraag ze heel voorzichtig te zijn met 

het kuiken en deel het dus ook heel voorzichtig uit. 

 

Dit versje is ontworpen om kinderen steeds het woord ‘ei’ te laten invullen. Later volgen meer woorden. 

Oermelodie: Zing de tekst ‘piep piep, zo doet het kuiken’ en laat het kuikentje stapjes zetten.  

Speel samen met de kinderen hoe het kuiken loopt en waar: op de grond, op je lijf, samen met elkaar, 

snel, langzaam, …  

Ganzenpas: Laat de kuikens rondstappen en in het water plonsen: een blauw kleed /kleedjes 

Mijn kuiken is verdwenen: Verstop het kuiken onder het kleed (onder water) en kom weer tevoorschijn.                      

  Rustige afsluiting: 

Aai de kuikens en zing een rustig slaapliedje voor ze. Maak van de lapjes een nest om ze in te leggen. 

Bijvoorbeeld Slaap kuiken slaap (Slaap kindje slaap)  of luister naar een slaapliedje zoals ‘Alle dieren 

slapen’ via www.klavertjekoe.nl  
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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. 

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) 

Er zit een beer al achter ’t riet. Ik hoor hem wel maar ik zie hem niet. Grauw! 

(Pagina 149) 

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 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala 

Boem! Lala lala, boem! lala lala 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala. Hoeiiii! 

1 2 3 4 hoedje van, hoedje van. 1 2 3 4 hoedje van papier. 

Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazen kast. 

1 2 3 4 hoedje van papier. 

(Pagina 143) 

Ganzenpas 

Waggel nanana, waggel nanana, waggel nanana na na. 

Waggel nanana ganzenpas. Als een gans naar de waterplas. PLONS! 

(Pagina 151) 

Dit is een ei, een heel klein* ei 
Wie zit er in dit ei, in het kleine* ei? 
Een kuiken in het ei, héél klein 
Kuiken, kuiken* kom maar uit je ei! 
Tikketikketik, tikketikketik, krak, krak! 
Een kuiken uit het ei 
Piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep 
 

Oermelodie 

Piep piep, piep piep, zo doet het kuiken (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Mijn kuiken is verdwenen, ik zie geen kuiken meer. 

Waar is ze nou gebleven? … Ja! Daar is ze weer! 

(Pagina 161) 
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