
 

Rood, wit en blauw
Kringspelletjes met een Hollands tintje
Dansen en bewegen doen we het liefste samen, want dat is natuurlijk het 
allerleukste! In de kring spelen we spelletjes in rood, wit en blauw! Speel je 
mee?

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Muziek, dans en drama, Spel

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 
kinderen

Wat heb je nodig?
• twee kroontjes
• evt. koningsmantel (of iets wat daarop lijkt)
• evt. vlaggetjes of stukjes stof in de kleur rood, wit of blauw
• een aantal voorwerpen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens de verschillende spelletjes spelen de kinderen samen om het spelletje te kunnen uitvoeren. Dit 
stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zijn er verschillende liedjes samen te zingen. Zo 
stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling van het kind. Het kind maakt bij verschillende spelletjes 
bewegingen met het lichaam (grove motoriek). 

 



 

Wat ga je doen?
Veel kringspelletjes zijn eenvoudig aan te passen aan het thema waar je op dat moment mee bezig bent. 
Hieronder staan een aantal bekende en een aantal nieuwe spelletjes beschreven die allemaal iets te maken 
hebben met Nederland en oranje.

SPEL 1
'Daar zat een klein prinsesje huilend op een steentje'. Variant op 'daar zat een klein zigeunermeisje'.
Het liedje gaat nu zo:

Daar zat een klein prinsesje/prinsje, huilend op een steentje
Huilend, huilend, heel de dag alleen
Sta op prinsesje/prinsje lief en droog je traantjes af
En kies een kindje (prinsje of prinsesje) die met je dansen mag
La, la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la

Uitvoering: 
Eén kind gaat in het midden van de kring op zijn knietjes zitten met een kroontje op. Hij heeft ook evt. nog 
een kroontje in zijn hand en doet net of hij huilt. De anderen kinderen zingen het liedje. Bij 'kies een kindje 
uit de kring, die met je dansen mag', kiest het kindje in het midden een kindje uit de kring uit, zet hem/haar 
eventueel het andere kroontje op en danst rond.

SPEL 2:
Kroontje leggen niemand zeggen. Variant op zakdoekje leggen.

Het liedje wordt nu:
Kroontje leggen, niemand zeggen
Kukeleku zegt ons haan
Twee paar muiltjes heb ik aan gedaan
Een van goud en een van leer
Waar leg ik mijn kroontje neer 

Uitvoering:
De kinderen zitten in de kring met hun ogen dicht. Een kind is de koning of koningin. Hij heeft het kroontje 
op (en evt. de koningsmantel om) en loopt rondjes om de kring. Iedereen zingt het liedje. De koning of 
koningin zet het kroontje bij iemand uit de kring op zijn hoofd. Als je het kroontje hebt gekregen moet je 
proberen de koning/koningin te tikken/pakken.
Voor de jongste kinderen kun je het laatste stukje (het tikken) weglaten.

SPEL 3
Rood, wit, blauw

Bij dit kringspel hoort het volgende versje:

Rood, rood, rood
Ik maak me nu heel groot

Wit, wit, wit

 



 

Kijk eens hoe stil ik zit

Blauw, blauw, blauw 
Ik geef mijn hand aan jou

Uitvoering:
Zet de kinderen in een kring en ga zelf in het midden zitten. Onder een doek (of in een mandje o.i.d.) heb je 
3 vlaggetjes (of stukjes stof) in de kleuren rood, wit en blauw. Zonder te kijken, haal je een vlaggetje te 
voorschijn. Is dit de kleur blauw, dan zeg je 'blauw, blauw, blauw, ik geef mijn hand aan jou'. De kinderen 
moeten elkaar allemaal een hand geven.
Daarna stop je het vlaggetje weer terug en pak je een ander vlaggetje. Pak je wit dan zeg je "wit, wit, wit, kijk 
eens hoe stil ik zit". De kinderen moeten nu allemaal zo stil mogelijk gaan zitten.
Pak je het rode vlaggetje dan zeg je "rood, rood, rood, ik maak me nu heel groot". De kinderen gaan allemaal 
staan en maken zich zo groot mogelijk.

Wissel de kleuren steeds af. Als de kinderen een beetje in de gaten hebben wat de bedoeling is, kun je er 
ook voor kiezen om één van de kinderen in het midden van de kring te zetten en de kleuren te laten pakken.

SPEL 4:
Kimspel rood, wit, blauw en oranje

Uitvoering:
Verzamel een aantal rode, witte, blauwe en oranje voorwerpen. Leg ze in het midden van de kring. De 
kinderen mogen hier even naar kijken. Daarna doen ze de ogen dicht en wordt er een doek overheen 
gelegd. Je pakt vervolgens één voorwerp weg. Kunnen de kinderen raden wat er weg is? Maak het niet te 
moeilijk. Begin met een paar voorwerpen en voeg eventueel nog een paar voorwerpen toe als het makkelijk 
gaat.

 


