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Wat hebben de boerderij, ridders, Sinterklaas,  

Pippi Langkous, de draaimolen, het circus, Zweden, 

cowboys en indianen gemeenschap pelijk? Een 

paard! Het paard biedt als onderwerp vele aan

knopingspunten en tal van mogelijk heden ge

durende het jaar. Het is een onderwerp waarbij de 

kinderen kunnen verbeelden. Het is van belang 

dat kinderen hierbij ruimte en tijd krijgen om dit in 

hun eigen tempo te doen: stilstaand, stapvoets, in 

draf en/of in galop. Dat maakt het aantrekkelijk en 

kansrijk voor kinderen. Door het onderwerp ‘het 

paard’ steeds vanuit andere invalshoeken te  

benaderen ontstaan er ook bij het kind steeds 

nieuwe beelden, verbindingen en betekenissen. 

Dit artikel bevat drie activiteiten die zijn geïn

spireerd op het paard, en dan met name de hoe

ven, de hoefijzers en het voortbewegen van het 

paard. Het artikel ‘Paradepaardje’ sluit aan bij het 

katern ‘Wat heb jij aan vandaag?’, specifiek bij de 

activiteiten: ‘Schoenen kopen’ en ‘Twee dezelfde 

schoenen’. De drie activiteiten stimuleren de 

woordenschatontwikkeling aan de hand van zang, 

beweging, creativiteit en techniek.

Auteurs: Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen (Artisjok & Olijfje)

Paradepaardje
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Voorbereiding
1.  Verzamel de verschillende soorten schoenen en 

zet ze tijdens de uitvoering in een kartonnen 
doos of tas achter je.

2.  Zorg voor een belletje.

Uitvoering
1.  Ga met de kinderen in de kring op de grond zit-

ten. Vertel dat je iets kunt met je tong. Klak ver-
volgens met je tong zodat het lijkt alsof je een 
paard hoort lopen. Vraag: Wie kan dit ook? Waar 
lijkt dit geluid op? of Wie maakt dit geluid? Welk 
geluiden maken paarden nog meer? Hinnik en 
bries samen met de kinderen.

2.  De kinderen bewegen op hun eigen wijze als een 
paard vrij door de ruimte.

3.  Rinkel met het belletje als stopteken

4.  De kinderen komen terug in de kring. Vertel dat je 
een liedje kent en maak paardenvoetjes: ga op je 
billen zitten, zet je handen achter je op de grond 
voor de steun en beweeg je voeten op de plaats. 
De kinderen doen dit na.

5.  Zing de onderstaande regels van het sinterklaas-
liedje ‘Zachtjes gaan de paardenvoetjes.’ De kin-
deren doen met hun voeten mee. Zing het één 
keer voor. De tweede keer doen de kinderen je na. 
Beweeg bij ‘zachtjes’ zachtjes met de voeten en 
fluister: Zouden de paardjes slofjes aanhebben? 
Vervang het woord ‘zachtjes’ door de volgende 
woorden en trek hierbij steeds het type schoenen 
aan waarover je zingt.

Activiteit 1: Wat mijn voet allemaal (aan)doet

Doel De kinderen verkennen en onderzoeken geluiden en bewegingen van het paard.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1,5- 4 jaar Begeleid spel in 
een grote groep 

In het speellokaal 
of de groepsruimte

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• belletje
• dansschoenen
• doos of tas
• laarzen
• rolschaatsen
• schoenen met hakken
• sloffen
• sportschoenen

heel snel ------

rollend ---------

dansend -------

deftig ----------

stampend -----

klipper klop deklipper deklop -------------------

rits roets rits roets -------------------------------

hopper dehopper dehopper dehop -------------

klikker deklakker deklikker deklak -------------

stamper destamper destamper destamp ------

sportschoenen

rolschaatsen

dansschoenen

hakschoenen

laarzen

Liedje

Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap ...
Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap ...
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Afsluiting
Het paard heeft hard gewerkt! Sluit af met ‘Stil zijn 
de paardenvoetjes’. Doe daarna de vinger voor de 
mond. Alle voeten zijn stil. Maak daarna het liedje af, 
zie hieronder, en eindig met slapende paarden. 

Uitbreiding baby’s
Zing het liedje ‘Zachtjes gaan de paardenvoetjes’ 
voor de liggende of zittende baby. Pak de enkels van 
de baby vast en maak de stapbewegingen met de 
voetjes. Vooral het fluisterend zingen vinden baby’s 
erg boeiend. Klak met de tong en bries hierbij. Dat 
maakt het extra interessant.

Uitbreiding 3 - 4 jaar
• Zing het liedje. De kinderen bewegen vrij door  

de ruimte en stemmen hun bewegingen af op de 
manieren hoe de paardenvoetjes gaan in het lied-
je. Gebruik het belletje als stopteken. 

• Beeld samen met de kinderen de begrippen stap-
voets, draf en galop uit. Een paard dat rustig loopt, 
loopt stapvoets. Kom maar achter mij aan, stap-
voets lopen. Een paard dat snel loopt, is in draf. 
Blijf achter mij en we gaan in draf. Een paard dat 
rent, is in galop. We gaan allemaal in galop!

• Maak met stoepkrijt een grote cirkel op de grond. 
De kinderen staan in een kring. Ga, als ruiter, in 
het midden van de kring staan. Zeg onderstaande 
zinnen en voer de bewegingen uit. De kinderen lo-
pen achter elkaar aan en doen de bewegingen na. 

Tips voor verwerking
• Nieuwe laarzen van Guido van Genechten, 

Clavis (2016) 
• Klipperdeklop van Nicola Smee, Gottmer (2015)
• Circus van Dick Bruna, Mercis Publishing (2013) 
• Dag groot paard, Liesbeth Bernaerts en 

Elly van der Linden, Clavis (2012)

Eigen handelen
In deze activiteit zit veel ritme, rijm en klank. Maak het extra levendig door te spelen met intonatie.  
Het helpt de kinderen ook om zich goed op jou te kunnen focussen. Zo neem je hen mee in de rijke woorden-
schat rondom de voeten en de bewegingen van het paard.

Zinnen Bewegingen

Pief, poef … poets! ----
Pief, poef … paf! -------
Pief, poef … pop! ------
Pief, poef … pom! -----
Pief, poef … ping! -----
Pief, poef … pil! -------

Paard, loop stapvoets.
Paard, loop in draf.
Paard, ren in galop.
Paard, draai om.
Paard, spring.
Paard, sta stil.

Stil zijn de paardenvoetjes
…
Stil zijn de paardenvoetjes
…
Paardje is heel erg moe
En hij moet naar bedje toe
Paardje is heel erg moe
En hij doet zijn oogjes toe.
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Voorbereiding
1.  Haal de dozen uit elkaar zodat een plat vlak 

ontstaat. 
2.  Zorg dat er voor ieder kind een stamper is. 
3.  Haal de stoeltjes weg bij de tafel. Plak de platte 

kartonnen dozen met tape vast op het tafelblad.
4.  Vul bordjes met twee kleuren plakkaatverf: wit 

en zilver of goud en zilver.
5.  Trek de kinderen verfschorten aan. 
6.  Vul teiltjes met warm water en maak hierin sop.

Uitvoering
1.  Geef ieder kind een stamper. Laat de kinderen 

de stamper onderzoeken. Wat doen de kinderen 
ermee? Welke betekenissen geven zij eraan? 
Misschien gaat een kind met zijn/haar voet in de 
stamper, zoals dat gebeurt met een stijgbeugel 
bij het paardrijden.

2.  Zet de bordjes met verf op tafel.
3.  De kinderen ‘stampen’, staand aan de tafel, met 

de stamper op het bordje met verf en maken ver-
volgens afdrukken op de platte kartonnen doos. 
Een wirwar van (paarden)sporen ontstaat. 

4.  Maak tongklakgeluiden bij het stempelen.

Afsluiting
Met sponzen maken de kinderen de stampers schoon 
in de teilen met sop. De schone stampers worden op 
een theedoek te drogen gezet.

Uitbreiding
Maak een voeldoos. Doe havermout in een lage  
plastic opbergdoos en zet daar speelgoedpaarden, 
wasknijpers en ijslollystokjes in.

Activiteit 2: Het paard met een vaart

Doel De kinderen maken afdrukken met stampers op papier met verf.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in 
kleine of grote groep 

Staand aan de 
tafel

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• afplaktape
• afwasmiddel
• papieren bordjes
• onbedrukte dozen
• havermout
• ijslollystokjes
• opbergdoos (plastic)
• plakkaatverf (wit en zilver of goud)
• speelgoedpaarden
• sponzen
• stampers (diverse soorten)
• teiltjes
• theedoeken
• verfschorten
• wasknijpers
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Grote Anna leert paardrijden
Kathleen Amant
Clavis (2013)

Spikkel en de eenhoorn
Julia Donaldson en
Lydia Monks, Gottmer (2014)

Het meisje en de pony
Guido van Genechten
Clavis (2014)

Tips voor verwerking
• Liedje Ik heb een pony

Ageeth de Haan 
(album Stap maar in) 

Eigen handelen
In deze activiteit wordt bewust gebruikgemaakt van een stamper. Een stamper lijkt op een stijgbeugel,  
de beweging die ermee gemaakt wordt, lijkt op het stampen van de hoeven en het materiaal is vergelijk-
baar met het ijzer van de hoef. Ook de zilveren verf lijkt op het ijzer en het bruine karton representeert het 
zand waar het paard op stampt. Zo worden nieuwe, rijke verbindingen gemaakt met het onderwerp paard.

Wat begint als een stempelactiviteit kan bij jonge kinderen uitmonden in smeren met de stamper en  
de handen. Van patronen is dan nog weinig te zien. Laat kinderen hun eigen onderzoeksproces volgen en 
bied deze activiteit vaker aan. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen in hun eigen tempo ontdekken hoe het 
stempelen in zijn werk gaat. 
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Voorbereiding
1.  Maak ontdekdozen van vier schoendozen waarin 

spulletjes komen van ijzer en spulletjes die niet 
van ijzer zijn. 

2.  Stop de vier hoefijzermagneten in de overgeble-
ven schoenendoos.

Uitvoering
1.  De kinderen doen hun schoenen uit.
2.  Ga met de kinderen in de kring op de grond 

zitten.
3.  Ga vervolgens op handen en knieën zitten om 

een paard uit te beelden. Maak er eventueel  
hinnik- en briesgeluiden bij. Wat ben ik? Wie kan 
dit ook?

4.  Vertel dat het paard vier benen heeft en kunstjes 
kan doen. Tel tot vier en til bij ‘vier’ steeds een 
ander ‘been’ omhoog. Begin bij de benen en 
daarna de armen. Laat de kinderen meedoen. 
Herhaal dit twee of drie keer. Wie kan twee benen 
tegelijk optillen?

5.  Vertel: Ik ben een hoefsmid en ik kom eens kijken 
onder jullie hoeven naar de hoefijzers. Bekijk alle 
hoeven bij de paarden en zing daarbij het liedje 
‘Paardje beslaan’. Tik tijdens het liedje zachtjes 
op de voetzolen of handpalmen van de kinderen

Activiteit 3: Een aantrekkelijke schoen

Doel De kinderen verkennen de woorden: de smid, beslaan, benen, hoeven en hoefijzers.
De kinderen onderzoeken de werking van een hoefijzermagneet. 

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in een 
kleine groep (4)

In de groepsruimte Als ochtend- of 
middagactiviteit

• 4 hoefijzermagneten
• nekkussens  

(met een hoefijzervorm)
• 5 schoenendozen
• spulletjes van ijzer (bijv. 

bakvormpjes, bouten, deksels, 
lepels, moeren, sleutels, 
speelgoedautootje)

• spulletjes die niet van ijzer zijn 
(bijv. cd’s, duploblokjes, 
enveloppen, gummen, 
ijslollystokjes, klittenband, 
kurken, potloden, sokken, 
stenen, veters, wasknijpers)

Paardje beslaan,
Wie heeft dat gedaan?
Jan de smid die kan het zo net,
Die heeft er de ijzertjes onder gezet.
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Het blauwe paard
Eric Carle
Gottmer (2012)

Met Dikkie Dik het jaar door
(magneetboek)
Jet Boeke
Gottmer (2015)

6.  Daarna gaan de kinderen weer op hun billen  
zitten. Zing het liedje nog een aantal keren. Nu 
tikken de kinderen zelf met hun hand de hand-
palmen of voetzolen aan. 

7.  Pak de schoenendoos met de hoefijzers erbij. 
Vraag: Wat zou erin zitten voor het paard? 

8.  Maak de doos open en haal de vier hoefijzers er-
uit. Zeg: Vier nieuwe hoefijzers voor het paard! 
Het paard krijgt nieuwe schoenen!

9.  Geef vier kinderen een hoefijzer. Geef de kinde-
ren de tijd om het hoefijzer te onderzoeken.

 
Afsluiting
Zing het liedje waarbij de kinderen zelf het hoefijzer 
onder hun ‘hoeven’ beslaan.

Uitbreiding 0-2 jaar
• De kinderen kruipen, zitten, sjouwen en spelen 

met hoefijzervormige nekkussens.
• Zing het liedje ‘Paardje beslaan’ en tik op hun 

handpalmen en voetzolen. 

Uitbreiding 2-4 jaar
• Geef vier kinderen een ontdekdoos en een hoef-

ijzermagneet. De kinderen onderzoeken en ont-
dekken zelf de materialen.

Tips voor verwerking

Eigen handelen
De kinderen onderzoeken, ontdekken, experimenteren en spelen met de hoefijzermagneten en de spullen 
in de ontdekdoos. Houd je hierbij op de achtergrond. Misschien gaan de kinderen op eigen initiatief de 
ruimte in om meer materialen te onderzoeken met de magneet. Laat dit dan toe.


