Speelconcert voor baby’s - activiteitenbrief

Wat leuk dat jullie met de allerjongste kinderen komen genieten van het speelconcert voor baby’s
van Krulmuziek! Hieronder wat spelletjes die je kan spelen met de baby’s in de periode voor het
concert, erna, of natuurlijk allebei.

Spelen met geluid: waar komt het vandaan?
Neem een windgong, een belletje of een ander fijn geluid. Zoek nog iets met een andere klank. In je
ene hand rammel je zacht met je eerste windgong/bel, tot de baby’s het hebben ontdekt. Dan houdt
je deze stil.
Nu rammel je met je andere hand (of iemand anders vanuit een andere richting) met de 2e
windgong/bel. Wissel dit met elkaar af. Dan weer langzaam, dan wat sneller. En soms 2x dezelfde
achter elkaar. Het lijkt wel of de baby’s een tenniswedstrijd volgen!

Ozewiezewo wiegspelletje:
Neem een kindje op schoot of in je armen. Zing het liedje ‘Ozewiezewo’ en wieg het kindje op de
maat heen en weer. Op de ‘Wies, wies, wies, wies’ hop je 4x met het kindje. Hoe ouder het kindje,
hoe groter de hopbeweging kan worden.
Wil je weten hoe het liedje gaat? Kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=ecKKtjszd4c&t=7s

Samen klappen met de baby of spelen met de rammelaar
Speel klapspelletjes met de kinderen. Jonge baby’s die op de rug liggen met het gezicht naar je toe
kun je je pinken aanbieden: zo klappen jullie samen.
Op schoot steek je je armen onder die van het kindje door en pakt het kindje je handen vast of klapt
het zelf boven jouw handen: ook leuk om zo samen te klappen.
Zing een vrolijk liedje waarbij je kan klappen, of zet een klapmuziekje op. Of klap mee met dit rijmpje
dat we ook bij het concert doen: https://www.youtube.com/watch?v=XCPq37bF5is&t=9s
Geef elk kind een rammelaar, bijvoorbeeld schudeieren of flesjes die je vult met iets wat rammelt. Ga
heerlijk samen schudden bij een liedje of op muziek.
De jonge kinderen beleven extra veel plezier wanneer je regelmatig stopt en er even een stilte valt.
In deze tijd krijgt het kindje de tijd om erop te reageren: prachtig om mee te maken!
Op spotify vindt je afspeellijsten met muziek om te klappen ‘Muziekkwartier: klapmuziek en
trommelmuziek’:
https://open.spotify.com/playlist/3B1fsY4uwhzcyeAz1Ha0Jf?si=B5wFDK_KSTGRTr1WGICSsw
en met muziek om te schudden met rammelaars ‘Muziekkwartier: schudmuziek’:
https://open.spotify.com/playlist/6pUvUKpBUOSi2aRyI0NUcj
Tot gauw!
Félice van der Sande, www.krulmuziek.nl (en volg ons ook op Facebook/ Instagram)

