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Iedereen kan zingen! Liedjes zingen is leuk en 

leerzaam, het geeft plezier en zorgt voor verbon-

denheid. Door te zingen en te spelen met liedjes 

en muziek werk je op een speelse manier aan veel 

aspecten van de ontwikkeling van het kind. Op 

een ongedwongen manier stimuleer je de taalont-

wikkeling. De kinderen leren op speelse wijze de 

zinsbouw en het zinsritme van de Nederlandse 

taal. Door bewegen op muziek werk je aan de ont-

wikkeling van de motoriek. Het samen plezier ma-

ken en het durven uiten draagt bij aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Het jonge kind kan 

ervaring opdoen met het uiten van emoties door 

bewegen op muziek.

In dit artikel staat een extra activiteit beschreven bij 

het liedje Naar de zee bij het thema ‘Oef, wat warm!’. 

Het plezier in dit liedje en andere liedjes lok je bij de 

kinderen uit door duidelijk (mee) te zingen en over-

tuigende bewegingen te maken. De kinderen zullen 

je dan zeker imiteren. Veel plezier!

 

Inleiding
In deze activiteit staat het vertrouwd raken met ‘voe-

len en vormgeven’ centraal. De zandbak biedt veel 

mogelijkheden om te experimenteren met de centra-

le begrippen bij dit spel. Tegelijkertijd kunnen ook 

binnenactiviteiten bijdragen aan de succeservarin-

gen rondom het bouwen met zand.

Voordat de kinderen kunnen bouwen, staat het ver-

trouwd raken met het ‘voelen’ centraal. Baby’s zijn 

geneigd om materiaal te onderzoeken door het in de 

mond te stoppen. Daarom bieden we plakrijst aan. 

Voor baby’s die voelen nog spannend vinden, stop je 

rijst in een voelzakje.

Gebruik voor de dreumes en de peuter maanzand. Dit 

voelt extra zacht aan en is beter te modelleren dan 

gewoon zand. Bijkomend voordeel is dat er minder 

geklieder ontstaat. Dit daagt kinderen die niet van 

vies worden houden eerder uit tot graven. Maak 

maanzand door één deel zand te mengen met één 

deel meel of babypoeder. Voeg water toe totdat het 

zand plakt.

Waar werk je aan?

0 - 1 ½ Ervaring opdoen
T De baby doet ervaring op met het begrip voelen.

M De baby doet ervaring op met grijpen en kneden.

1 ½ - 2 ½ Ervaring uitbreiden en vaardigheden 
oefenen 
T  De dreumes benoemt graven in het zand als ‘een 

kuil maken’.

M  De dreumes oefent met het maken van gravende 

bewegingen met zijn handen en armen.

2 ½ - 4 Vaardigheden toepassen en uitbreiden
T  De peuter kan benoemen wat hij doet als hij van 

zand een kasteel bouwt.

M  De peuter ervaart dat hij met zand kan bouwen.

Nodig
 strandtas met een schepje en een emmertje

 teiltje met meel en speelzand

 water

 bak met gekookte rijst

 plastic bakjes, kopjes en schepjes

 schortjes

 bak met maanzand
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Extra activiteit bij het liedje Naar de zee
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 zandspeelgoed van Puk

 emmers, bakjes, schepjes, zandvormpjes/grote 

schelpen

 plaatjes van zandkastelen

Voorbereiding
 Vul een teiltje met een mengsel van speelzand en 

meel

 Kook een flinke hoeveelheid rijst. Zorg dat de bo-

dem van een grote bak gevuld is met gekookte 

rijstkorrels.

 Vul een grote bak met een mengsel van speelzand 

en meel. Voeg hier water aan toe totdat er een 

enigszins vochtige massa ontstaat. Verstop er 

zandspeelgoed van Puk in.

De allereerste keer luisteren
De kinderen zitten op de grond in een kring. In het 

midden staat een teiltje met een mengsel van speel-

zand en meel. Hang Puk de strandtas om en loop met 

hem langs de kinderen. Zing ondertussen het liedje 

Naar de zee. Daarna haalt Puk de schep en het em-

mertje uit de tas. Hij vertelt dat hij zo graag een kas-

teel wil maken van het zand. Laat Puk met zijn han-

den door het zand gaan. Het lukt niet! Kan iemand 
Puk helpen? Schuif de bak langs de kinderen en laat 

ze met hun handen door het zand woelen. Hoe voelt 
dat? Dat voelt zacht! Geef de kinderen de ruimte om 

met Puk mee te denken. Prikkel de gedachten door te 

zeggen dat het zand niet aan elkaar wil plakken. En 
als we er nu eens water bijdoen? Giet er wat water bij. 

Zing nogmaals het liedje terwijl de kinderen voelen 

aan het natte zand.

Zingen en spelen

0 - 1½ jaar 
Zet de baby’s rondom een lage bak met gekookte 

rijst. Pak een handje rijst. Laat de baby’s zien dat dit 

fijn voelt. Dat voelt zacht! Kneed een bolletje. Met 

uitgestoken hand laat je het bolletje rijst aan de ba-

by’s zien. Vervolgens nodig je de kinderen uit om het 

balletje te pakken. Telkens als de baby voelt aan de 

rijst benoem je het effect dat het op de baby heeft. 

Vind je het spannend? Zacht hè?! Dat voelt fijn! Tot 

slot mogen de baby’s spelen met de rijst in de bak. 

Laat op de achtergrond het liedje horen dat zich blijft 

herhalen. Deel plastic bakjes en schepjes uit om het 

spel een verdere impuls te geven. Als baby’s af en toe 

wat in hun mond steken is dat helemaal niet erg. Voor 

baby’s die liever de kat uit de boom kijken, is een 

plastic zakje gevuld met rijst een veilige kennis-

making.

1 ½ - 2 ½ jaar 
Geef de dreumesen een schort aan. Vertel de kinde-

ren dat Puk zijn speelgoed kwijt is. Alles ligt onder 

het zand. Zing eerst samen het liedje Naar de zee en 

stel daarna voor om Puk te helpen met zoeken. Laat 

de dreumesen met hun handen door het maanzand 

woelen om het speelgoed te vinden. Ondertussen 

benoem je de ervaringen en handelingen van de kin-

deren. Eerst graaf ik een kuil. Dat voelt lekker zacht! 
Doe zelf mee met graven en zoeken naar de spulle-

tjes. Telkens als er iets wordt gevonden, geef je een 

applausje. Ondersteun dit met: Jij kunt goed een kuil 
maken!. Tijdens het zoeken zing je herhaaldelijk het 

liedje. Tot slot mogen de dreumesen aan Puk vertel-

len wat ze hebben gevonden.

2 ½ - 4 jaar
Zet verschillende soorten emmers en bakjes op een 

tafel bij de zandtafel. Vraag de peuters of ze nog we-

ten wat Puk zo graag wilde maken. Stimuleer de ge-

dachten door plaatjes van zandkastelen op te han-

gen. Stel prikkelende vragen als: Hoe kunnen we van 
zand een kasteel bouwen?. Laat peuters voordoen 

hoe ze denken dat te doen. Benoem de begrippen 

een kuil graven, zand in de emmer doen en bouwen. 

Stuur de ideeën door te vragen: Wat zou er gebeuren 
als we de emmer met zand omdraaien?. Wauw! Het 
lijkt wel een kasteel! Kijk maar eens of jullie ook een 
kasteel kunnen bouwen! Geef de aanwijzing om eerst 

het zand aan te drukken in de emmer. Vervolgens 

mogen de peuters proberen om hem heel snel om te 

draaien. Zet nu de cd aan en laat hen zelf spelen. Het 

opzwepende ritme van het liedje stimuleert het ple-

zier in de activiteit. Als alle kinderen hebben kunnen 

experimenteren met het bouwen, bespreek je samen 

de resultaten. Kunnen de peuters aan Puk uitleggen 

hoe hij een kasteel kan bouwen?
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Woorden

bouwen ★

de emmer

het kasteel ★

de kuil ★

voelen ★

het water

zacht

het zand
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Naar de zee 
uit: Zingen met Puk, p. 43


