
TRIPPEL,  
TRIPPEL, TRAP

 
Trippel, trippel, trippel, trap

Wie is dat?
Wie is dat?

Trippel, trippel, trippel, trap

In de tuin en op het pad
Trippel, trippel, trippel, trap

Wie is dat?

Waf (hond)

Tsjilp (vogel)

Miauw (poes)

Piep (muis)

Pokpokpok (kip)

• Schrijfpatroonkaart 26 – Op stap

• Trippel, trippel, trap – cd 2, 
nummer 17

• Beweegkaart 7, 19, 75, 77, 83, 84, 
85, 86, 90, 91

• Kleikaart 18

Bespreek schrijfpatroonkaart 26A en toon de schrijfbeweging 
(stippen zetten voor de pootafdrukken) op de kaart. Laat de 
verschillende dieren benoemen en richt de aandacht op de 
pootafdrukken van de verschillende dieren.
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats 
als geheugensteuntje. 

op stap
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GROOT BEWEGEN

 l nvorming - basisbewegingen  stippen zetten

 
bilateraal  

coördineren    
links-rechts 

differentiatie   

middenlijn  
ontdekken en 

kruisen

 
ritmische teken- 

bewegingen   
bewegingsritme 

aanpassen

 
auditieve  

waarneming en 
concentratie

Activiteit

Laat het muzikale versje ‘Trippel, trippel, trap’ (cd 2, nummer 17) horen. 
De kinderen slaan zachtjes met handen op de knieën, op het hoofd, op de bank … op het ritme van 
de muziek. Ze raden de verschillende dierengeluiden. 
Herhaal het lied en de bewegingen regelmatig als tussendoortje. 

Voorzie prenten van de verschillende dieren. (Gebruik hiervoor schrijfpatroonkaart 26B.) Bij 
het horen van een dierengeluid wordt de juiste prent in de lucht gestoken. 

• De kinderen stappen op het ritme van het versje rond in de klas en doen de verschillende 
dieren na. 

• Werk met verschillende muziekinstrumenten (trommels, ritmestokjes, schudeitjes ...) om 
het ritmegevoel extra te stimuleren.
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TRIPPEL, TRIPPEL, TRAP!

 l nvorming - basisbewegingen  stippen zetten

 

middenlijn  
ontdekken en 

kruisen 
  

links-rechts 
differentiatie   

bilateraal  
coördineren  

 

 
imiteren  
ritmische  

bewegingen
  

bewegingsritme 
aanpassen

Wat heb je nodig?

• Grote vellen tekenpapier (bij voorkeur groter dan A3)

• Isolatieplaten

• Verfrollen

• Verf

• Doppen (van lege stiften), stokjes, steekparels ...

• Schorten

• Papiertape

Allerlei stempelmateriaal (kurken, dopjes, verftrommels …)

Voorbereiding

Kleef de isolatieplaat met papiertape vast aan de tafel, zodat deze 
niet verschuift tijdens de activiteit.

Activiteit

De kinderen nemen één of twee stokje(s) of dopje(s) (van 
lege stiften) in de hand. Laat het muzikale versje ‘Trippel, 
trippel, trap’ (cd 2, nummer 17) horen. De kinderen prikken 
op het ritme van het versje gaatjes in de isolatieplaat. Ze 
doen dat met de rechter-, met de linkerhand of met beide 
handen samen.
Bied verschillende materialen aan om mee te prikken en 
laat de kinderen tijdens het lied eens wisselen.

Daarna druppel je wat verf op de isolatieplaat. De kinderen 
wrijven de verf met behulp van verfrollen open.
Maak afdrukken door een blad papier op de isolatieplaat 
met verf te leggen en even aan te drukken. 
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• Laat het muzikale versje verschillende keren 
aan bod komen. De kinderen kunnen ook met 
verftrommels verf op de isolatieplaat  
aanbrengen. Zo wordt het zetten van stippen  
extra geoefend. 

• Maak eens een beestige klasfoto en kleef  
deze in het midden van de afdruk. 

• De kinderen versieren hun werkje met  
stickers.

• Je kunt de afdrukken als kaft- of inpakpapier 
gebruiken.  

• Gebruik schrijfpatroonkaart 26B  
als basis voor deze activiteit.

• Laat de kinderen tijdens het  
muzikale versje vingerstempelen  
met verschillende kleuren.

SCHRIJFPATROONKAART 26B

De kinderen kleuren de dieren in. Dit kan zittend gebeuren. 

Bescherm de tafel zodat spontane schrijfbewegingen niet afgeremd worden. Laat de kinderen nu 
rechtstaand werken.

Doelen en activiteit, zie ‘Trippel, trippel, trap’, zie pagina 200 - 201.

Zet het lied ‘Trippel, trippel, trap’ (cd 2, nummer 17) op. 
De kinderen gaan met vingerverf aan de slag. 
Ze stempelen met beide wijsvingers ritmisch stippen 
op hun blad.  
Vraag de kinderen ook om eens met beide 
duimen, pinken, middenvingers … te stempelen. 
Dit stimuleert de vingervaardigheden. 

Pauzeer het lied en laat de kinderen  
eens wisselen van kleur. 
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BLOEM

Groei uit van een zaadje tot een 
mooie bloem (beweegkaart 77).

BIJ

Beweeg je armen als de vleugels 
van een bij (beweegkaart 83).

BOOM

Beweeg als een boom in het bos 
(beweegkaart 7).

MUIS

Maak je zo klein als een muis 
(beweegkaart 19).

KIP

Fladder met je vleugels als een 
kip (beweegkaart 75).

VOGEL

Vlieg als een vogel in het rond 
(beweegkaart 90).

POES

Sluip als een poes (beweegkaart 
91).

KIKKER

Spring als een kikker (beweeg-
kaart 84).

MOL

Maak een wandeling door je 
lichaam met je ogen dicht 
(beweegkaart 85).

202

krullenbol_activiteitenbundel_zon_opmaak.indd   202 31/08/17   15:52



SCHILDPAD

Verstop je, net als een schildpad 
in je huisje en kom daarna weer 
tevoorschijn (beweegkaart 86).

KLEIKAART 18 - BIJ

Rol worstjes plasticine en geef 
de bij zijn strepen. 

LENTEBOOM  
STEMPELEN

Maak een kopie van de hand en 
een stukje van de arm van het 
kind. Knip het uit en kleef het op 
een groot stevig blad. Het stelt 
de stam van een boom voor. Laat 
met de vingers groene vingerverf 
stempelen op het blad om de 
kruin vorm te geven. Laat de 
kinderen met beide handen 
samen stempelen. Stimuleer de 
kinderen om met de verschillen-
de vingers te stempelen. Zet het 
lied ‘Takkenboom’ (cd 1, nummer 
25) op als sfeerschepper. Daarna 
stempelen de kinderen met hun 
vingers bloemknoppen op de 
kruin in verschillende kleuren. Ze 
kunnen de kruin ook afwerken 
met propjes papier, stickers … 

Gebruik schrijfpatroon- 
kaart 6B als basis voor 
deze activiteit.

EEN TAK VOL  
LENTEPROPPEN

Lijm enkele takjes op een stevig 
blad of een stuk dun karton. De 
kinderen scheuren zijdepapier in 
stukjes. Van de stukjes maken ze 
propjes. Dit is een goede 
bimanuele activiteit. De kinderen 
kleven de propjes bij de takjes. 

STRO KNIPPEN

Zorg voor een grote bak met 
stro. Laat de kinderen het stro in 
stukjes knippen. Dit is een leuke 
experimenteeroefening om het 
bimanueel coördineren te 
oefenen. Gebruik schaartjes 
aangepast aan het niveau van de 
kinderen, veerschaartjes zijn bv. 
ideaal om de kniptechniek te 
oefenen. 
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OP STAP

Leg vijf dierenprenten (hond, kip, 
poes, vogel en muis) verspreid in 
de zaal. Laat het versje ‘Trippel, 
trippel, trap’ (cd 2, nummer 17) 
horen. De kinderen stappen op 
het ritme van het versje rond. Als 
ze een dierengeluid horen, lopen 
ze naar de juiste prent en doen 
het dier na. Pauzeer het lied. 
Daarna zet je de muziek opnieuw 
aan en stappen de kinderen 
terug rond. 

ZOEM

Laat het nummer ‘Zoem’ (cd 2, 
nummer 14) horen. De kinderen 
zijn bijtjes en vliegen tijdens het 
zoemgeluid rond. Ze maken met 
beide armen grote zwaaibewe-
gingen. 
Bij de pauzes gaan de bijtjes op 
een denkbeeldige bloem zitten. 
Ze hurken dan neer. Daarna gaan 
ze weer vliegen. De zoemgelui-
den variëren in lengte.

ZOEK DE BIJ

Leg twee à drie dezelfde bloe-
men (uit papier en gelamineerd) 
op een rij op tafel. Kleef met 
dubbelzijdige kleefpads een 
gelamineerd kaartje van een bij 
aan de onderkant van één van 
de bloemen. De kinderen mogen 
duidelijk zien onder welke bloem 
de bij gekleefd wordt. Verwissel 
de bloemen van plaats. De kin-
deren proberen de bloem met 
de bij te volgen. Vraag nadien 
aan één van de kinderen om de 
juiste bloem aan te duiden.
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