Muziekidee 46 – September 2018
Kwaak, Plons!
Er staat weer water in de sloot na alle droogte! In dit muziekidee een
traditioneel liedje waarbij iedereen vrolijk kwakend rondspringt. Zing en kwaak je
mee met “Wij kikkertjes zijn aardig om te zien”?

Spring en plons
Nodig
-voor elk kind een kikker
-een waterplas: een bak water of een blauwe handdoek
Geef elk kind een speelgoedkikkertje en maak een
“plas” met een bak water of een blauwe handdoek.
Verander de tekst van het liedje en zing:

De kikkertjes, de kikkertjes die springen in de plas (2x) en plons, plons, plons enz.
De kikkertjes zijn nieuwsgierig en springen op je hoofd. Alle kikkers springen
tegelijk van de plas op ons hoofd. We tellen samen af: Eeeeeen tweeeee…..Hop!
Zijn alle kikkers goed geland dan proberen we de kikkers in de maat van “hop hop
hop” op ons hoofd te laten springen en dan zingen we:

De kikkertjes, de kikkertjes die springen op ons hoofd (2x) en hop, hop, hop enz.
Van ons hoofd springen ze weer in de plas. Wie kan de kikker van zijn hoofd in het
water laten springen zonder zijn handen te gebruiken? En het spel begint opnieuw.
De kikkers springen niet alleen op je hoofd, maar ook: op je hand, op je knie, op je
voet, op……
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Tip 1: Kikkerrasp
Er zijn kikkerraspen te koop waarmee je het geluid van
een kwakende kikker kunt maken.
Tip 2: Knutseltip: coole kikker
Heb je geen coole kikker, knutsel er dan zelf een.
Nodig
-wcrolletje,
-groene verf,
-kwast,
-schaar,
-lijm,
-zwarte stift,
-wit papier

1. Verf het rolletje groen en laat het goed drogen.
2. Knip het rolletje doormidden en knip van een deel twee reepjes af voor de poten.
3. Steek de poten door het rolletje en lijm ze vast. Maak er vouwen in zodat de
kikker blijft staan.
4. Knip van het witte papier twee cirkels voor de ogen en teken er pupillen op.
5. Lijm ze op de kop van de kikker.
6. Teken een vrolijk kwakende bek en…. Hopla!.....De coole kikker is klaar om te
springen!

Dit muziekidee is gemaakt door Sietske Vonck van Muziek met Doremiesje uit
Lochem, www.doremiesje.nl
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