
 

Taxidans
Huppel met de taxichauffeur van halte naar halte op de muziek
Zet de muziek aan en roep een taxi! Komen jullie dansend en huppelend aan 
bij de volgende halte?

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Muziek, dans en drama, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We spelen taxichauffeurs en reizigers. In dit spel moeten de taxichauffeurs de reizigers naar de juiste 
bestemming brengen door samen naar de lege hoepel te huppelen. En dat op de maat van de muziek. 

Wat hebben we nodig? 
• hoepels, stapstippen of iets vergelijkbaars
• muziek

Aan de slag!
• Verdeel de kinderen in taxichauffeurs en reizigers. Ongeveer tweederde van de groep is reiziger en 

de andere kinderen zijn de taxichauffeurs.
• Laat de reizigers een hoepel pakken en deze ergens in de ruimte neerleggen. Leg zelf nog een extra 

hoepel neer.
• De kinderen gaan in de door hun neergelegde hoepel staan. Vanaf hier kunnen ze door hun hand op 

te steken straks een taxichauffeur roepen zonder geluid.
• De taxichauffeurs wachten nog even aan de zijkant, tot de muziek gestart is.
• Start de muziek. De taxichauffeurs mogen nu tussen de hoepels door huppelen en bewegen. Op het 

moment dat een kind de hand opsteekt gaat de taxichauffeur naar dit kind toe en pakt de hand vast. 
Samen huppelen of bewegen ze op de maat van de muziek naar de lege hoepel.

• De taxichauffeurs moeten goed opletten, want het kan natuurlijk dat er in de lege hoepel die er net 
was al een kind staat, dus dan is er op een andere plek een hoepel leeg.

• Heeft de taxichauffeur het kind weer afgeleverd kan deze weer een ander kind ophalen.
• Is het liedje afgelopen kun je wisselen van rollen. De kinderen die taxichauffeur waren worden nu 

reiziger en er worden nieuwe taxichauffeurs gekozen.
• Start een nieuw liedje en speel nog een ronde.

Variatie
Bedenk voor ieder liedje een andere leuke beweging waarmee de kinderen zich voortbewegen. In plaats 
van huppelen kun je de kinderen bijvoorbeeld ook hand in hand laten kruipen, springen of hinkelen. Het 
kan ook leuk zijn om de kinderen op de maat van de muziek een dierenbeweging te laten maken om zich 
voort te bewegen. Of kies voor een beweging die bij het liedje past. 

 



 

Tips
Maak het makkelijker door extra lege hoepels neer te leggen. Het is dan makkelijker voor de kinderen om 
een lege hoepel te vinden. 
Kleed eventueel de ruimte leuk aan, zodat de kinderen hun hoepel bijvoorbeeld bij een hotel, de winkel of 
bij het strand neer kunnen leggen. 

Bron
• skdd kinderopvang

 


