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‘Hoor de wind waait…’
Samen wind maken en Pietenveren weg laten waaien.
Nodig:
- Grote (hand)doek, lap stof of een regenboogparachute (hoe meer kinderen, hoe groter het doek)
- Gekleurde veertjes

‘Het waait’
Bij dit lied heb je alleen de (hand)doek nodig.
Je maakt samen wind door te blazen en de doek op en neer te bewegen. Eerst zachtjes en steeds
harder. Wissel af tussen de twee eindregels. Als de wind gaat liggen, leggen jullie het doek weer op
de grond en is het even stil. Vervolgens kun je het spel herhalen.
‘Pietenveren’
Het spel met de doek kun je uitbreiden met de gekleurde veren.
Laat je kind veren van je hand af op het doek blazen totdat het doek vol ligt met veren.
Pak samen het doek weer vast en wapper weer met het doek terwijl je het versje opzegt.
Bij ‘heen en weer, op en neer’ ga je harder wapperen zodat uiteindelijk steeds meer veren van het
doek af waaien. Na de laatste zin kun je de veren terug op het doek leggen en het spel herhalen of
alles opruimen. Het onderstaande versje kan ook goed gebruikt worden.
Versje: Op het dak, met een zak, lopen Pieten met gemak.
Met die zak op het dak, tot ineens de wind opstak.
Heen en weer, op en neer…
Whoesh! Daar gaat een pietenveer!
Wat een pech, wat een pech, alle veren waaien weg!
Pak ze vlug, pak ze vlug, geef/leg/blaas de veren maar weer terug!
(Elja Smeets-Schaaf, 2020)
Natuurlijk past het Sinterklaaslied ‘Hoor de wind waait door de bomen’ hier ook goed bij.
Er staat een mooie uitvoering (met en zonder tekst) op het album ‘Snelle Piet ging uit fietsen’ van
Mathilde Santing, Thijs Borsten & Geertje Aalders: https://youtu.be/fQpGts8gGes
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