
 

 
 

Rommeldebom op mijn trom 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto speelt heerlijk met zijn emmer en zijn schep. Sassa trommelt om de emmer. 

Het is haar trommel!  De schep is haar trommelstokje. Maar Toto wil ook een mooie 

trommelstok.  Toto zoekt ook een trommelstok, maar hij kan geen stok vinden. Dan 

komt Koning Koos naar buiten om te vragen of ze komen eten. Hij heeft een lepel in 

zijn hand. Toto pakt de lepel en gaat er mee trommelen. Koning Koos pakt twee 

deksels en slaat ze tegen elkaar: soep, soep, wie wil er soep? In een optochtje gaan 

ze naar de keuken. 

Moeilijke woorden:  

Trommel, trommelstokje, emmer, lepel, kabaal 

Voor het kijken: 

Laat alle peuters in een kring gaan staan. Iedereen mag doen alsof hij een trommel 

heeft. Doe voor hoe je op de trommel slaat. Iedere keer als je erop slaat, zeg je luid 

“boem!” Laat de peuters het nadoen. Knap hoor, wat een goede trommelaars. Laat 

de peuters nu een kort ritme horen en laat het iedereen nadoen. Maak het ritme 

daarna wat langer. En dan nog iets langer. Trommel dan samen heeeel langzaam. En 

dan juist heel snel. Wie kan er heel zachtjes trommelen? En wie juist heel erg 

hard? Wat een lawaai! 

Taal- activiteit: 

Met alles kun je muziek maken. Laat de kinderen rondlopen in het lokaal om iets te 

zoeken waarmee ze muziek kunnen maken: een stokje, een fles, sleutels, tralies 

van de box, een pannetje, etcetera. Vraag ze wat ze hebben uitgekozen en hoe ze er 



 

 
 

muziek mee kunnen maken. Nadat iedereen iets heeft gevonden, kan er met de hele 

‘band’ muziek gemaakt worden. 

Doe- activiteit:  

Bij muziek hoort natuurlijk dansen. Laat de kinderen buiten naast elkaar staan. Pak 

een trommel en sla er op terwijl je met je rug naar de kinderen staat. Als je stopt 

met trommelen, draai je je om naar de kinderen. Dan mogen zij niet meer bewegen, 

maar moeten ze ‘bevriezen’. 
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