
Olifantje in het bos 

 

Olifantje in het bos 

Laat je mama toch niet los 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan krijg je later spijt 

Olifantje in het bos 

Laat je mama toch niet los 

 

Olifantje op het strand 

Geef je mama toch een hand 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan krijg je heel veel spijt 

Olifantje op het strand 

Geef je mama toch een hand  

 

Helikopter 

 

Helikopter, helikopter 

Mag ik met je mee omhoog 

Hoog in de wolken wil ik wezen 

Hoog in de wolken wil ik zijn 

Helikopter, helikopter 

Vliegen is zo fijn 

 

Papegaaitje leef je nog 

 

Papegaaitje leef je nog ie ja de ja 

Ja meneer ik ben er nog ie ja de ja 

Ik heb mijn eten opgegeten 

En mijn drinken laten staan 

Ie ja de ja POEF! ( prik in buik)  

 

Ik zag twee beren 

 

Ik zag twee beren broodjes smeren 

Oh het was een wonder 

Het was een wonder boven wonder 

Dat die beren smeren konden 

Hi hi hi ha ha ha  

Ik stond erbij en ik keek ernaar 

 

 

 

 

Alle eendjes zwemmen in het water 

 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Falderalderiere, falderalderare 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Falderalderalderalderalralral! 

 

Visje Visje in het water 

 

Visje Visje in het water 

Visje visje in de kom ( zet handen op elkaar) 

Visje visje kan niet praten 

Visje visje draai je om (draai handen om)  

 

Zo gaat de molen 

 

Zo gaat de molen, de molen, de molen 

Zo gaat de molen, de molen (langzaam met 

handen draaien)  

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 

Zo gaan de wieken, de wieken ( snel met 

handen draaien) 

 

Zo gaan de handjes, de handjes, de handjes 

Zo gaan de handjes, de handjes ( langzaam 

zwaaien)  

Zo gaan de voetjes, de voetjes, de voetjes 

Zo gaan de voetjes, de voetjes ( snel wiebel of 

op de vloer stampen 

 

Schaapje Schaapje heb je witte wol 

 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol 

Ja baas, ja baas, drie zakken vol 

Een voor de meester en voor de vrouw 

Een voor het kindertje dat bibbert van de kou 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol 

Ja baas, ja baas, drie zakken vol 

 

 

 

 

 

 


