
Activiteit
De liedjesmand

 Liedjes die het meest worden gezongen in de Kinderopvang



Hompeltje en Pompeltje

Kleur onderstaande Hompeltje en Pompeltje en knip ze uit. Vouw het randje op de stippellijn en 
plak de uiteindes aan elkaar. Plak met watten de baard. 

Stop je duim in Hompeltje en je andere duim in Pompeltje en 
zeg het onderstaande versje op met de bewegingen erbij: 

Hompeltje en Pompeltje, die klommen op een berg*beweeg je 
duimen en strek je armen
Hompeltje was een kaboutertje en Pompeltje een dwerg*laat 
ze één voor één zien door eerst Hompeltje naar voren te 
brengen en daarna Pompeltje.
Ze klommen hoger en hoger tot aan het topje *beweeg je 
duimen en strek je armen nog hoger
en daar schudden ze met hun kopje *beweeg je duimen heen 
en weer
Ze zijn toen in de berg gekropen *verstop je duimen achter je 
handpalmen
en niemand hoorden ze meer lopen
Ze zijn gaan slapen heel de nacht....

TINGELING....wakker worden *de kinderen mogen dit roepen en jij laat Hompeltje en Pompeltje 
weer aan de kinderen zien.

Gaap erbij en vraag aan Hompeltje en Pompeltje of ze lekker hebben geslapen.

Hompeltje Pompeltje

www.peuteractiviteitenweb.com 

http://www.peuteractiviteitenweb.com/


NIEUW educatief en sensorisch speelmateriaal voor baby's en peuters.

...en nog veel meer speelmateriaal in onze webshop. Klik hier

Wij beschikken over 4 speel-leer en oefen DoeBoekjes 
“Speel je mee” Klik hier. Allemaal educatieve 
activiteiten vol speelplezier voor peuters thuis of  de 
Kinderopvang. 
Deel 4 ontvang je gratis bij één of meerdere 
DoeBoekjes. 

Wist je dat Peuteractiviteitenweb beschikt over meer dan 45 kant en klare thema's? 
Dat scheelt je veel (vrije) tijd.  Bekijk hier alle thema's van Peuteractiviteitenweb.

De thema's sluiten goed aan bij VVE programma's zoals
 Ko Totaal (Puk & Co / Uk & Puk), Piramide...

Onderstaande liedjes worden het meest gezongen in de 
Kinderopvang. Zo kunnen ouders, verzorgers, opa's en 
oma's ook meezingen met hun (klein)kinderen. 

Activiteit: De Liedjesmand

Zoek bij elk liedje een voorwerp en leg deze in een mand. 
Mocht je geen voorwerp kunnen vinden, ga dan op zoek 
naar een afbeelding. Print en lamineer het kaartje met de 
afbeelding en leg deze ook in de liedjesmand. 
De kinderen mogen een voorwerp of kaartje pakken 
en zing daarbij het liedje. 
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https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-59676546/alle-thema-s-op-een-rij-50/speel-en-oefen-doeboeken-speel-je-mee-deel-1-2-3-en-gratis-deel-4/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-4923873/speelmateriaal-baby-peuter/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2923668/alle-thema-s-op-een-rij-42/


Voorbeelden van voorwerpen dat bij een liedje past.

olifant
Lied 1:
Olifantje in het bos
laat je mama toch niet los
anders raak je de weg nog kwijt
en dan heb je later spijt
Olifantje in het bos
laat je mama toch niet los

Olifantje op de stoep
stap niet in de hondenpoep
Anders krijg je vieze schoenen
en dan moet je mama boenen
Olifantje op de stoep
stap niet in de hondenpoep

Lied 2:
Een hele grote olifant,                             De meeste voorwerpen zijn gekocht bij de Action en de Hema.
Die ging op reis naar Zwitserland               
Hij vond het daar zo reuze fijn
En hoopte dat jullie er ook bij wilde zijn
Jongens, meisjes, aan de kant
Daar komt een hele grote olifant
Met hele grote oren en hele grote poten
En een hele lange slurf van voren
En weet je wat hij daarmee doet? (heel hard blazen)

helikopter
Helikopter
Helikopter
Mag ik mee omhoog
Hoog in de wolken wil ik wezen
Hoog in de wolken wil ik zijn
Helikopter
Helikopter
Vliegen is zo fijn

ei
Kipje Tok, tok, tok, tok
Blijf maar in je kippenhok
Leg voor mij dan een ei
Want dan zijn we allebei blij
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konijn
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus, en het zoemde heen en weer

Oohhhoo lief klein konijhijntje
Oohhhoo lief klein konijhijntje
Oohhhoo lief klein konijhijntje
Had en vliegje op zijn neus

auto
Rijen, rijen, rijen in een wagentje
Als je dan niet rijen wilt dan draag ik je
Rijen, rijen, rijen in een wagentje
En als je dan niet rijen wilt dan draag ik je

eendje
Alle eendjes zwemmen in het water
Falderal de riere
Falderal de rare
Alle eendjes zwemmen in het water
Fal de ral de ral de ra

bootje
Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuid-Laren
De weg was recht, de weg was krom
nooit kwam Berend Botje weerom.
Eén twee drie vier vijf zes zeven
waar is Berend Botje gebleven
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika.
Amerika, Amerika
drie maal in de rondte van je hopsasa

giraf
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant
Heeft de allerdikste billen van het hele land
En de giraf, de allerlangste nek
En het nijlpaard de allergrootste bek, bek, bek
Dikke billen, dikke billen
Lange nek, nek, nek, nek
Dikke billen, dikke billen
Grote bek, bek, bek
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bus
De wielen van de bus
gaan rond en rond,
rond en rond,
rond en rond!

De wielen van de bus
gaan rond en rond,
als de bus gaat rijden!

2e couplet: de deuren van de bus gaan open en dicht
3e couplet: de lampen van de bus gaan aan en uit
4e couplet: de toeter van de bus zegt toet, toet, toet!

aapje
Daar zat een aapje op een stokje
Achter moeders keukendeur
Hij had een gaatje in z'n rokje
Daar stak hij z'n staartje deur

Hij had een ringetje, om z'n vingertje
En dat was van zuiver goud
Daarom dachten alle mensen
Dat dat aapje was getrouwd

schaap
Schaapje, schaapje, heb je witte wol
Ja baas, ja baas, drie zakken vol
Eén voor de meester en één voor zijn vrouw
Eén voor het kindje, dat bibbert van de kou
Schaapje, schaapje, heb je witte wol

krokodil
Liedje 1:
De krokodil ligt in het water
de krokodil ligt helemaal stil
De krokodil komt steeds een beetje nader
en HAP bijt hij in je bil
Stoute, stoute krokodil
bijt jij zomaar in mijn bil
Moet ik de politie halen
dan moet jij mijn bil betalen!

Liedje 2:
In de Haagse stoomtrein daar zat een krokodil
en iedereen die langs kwam die beet hij in z’n bil
Au, meneer de krokodil
waarom bijt u in mijn bil
Ik zal de politie halen
dan moet u mijn bil betalen!
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maan
In de maneschijn, in de maneschijn
klom ik op een trapje door het raamkozijn
Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet
Zo doet een vogel en zo doet een vis
en zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is
en dat is één en dat is twee
en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee
En dat is recht en dat is krom
en zo draaien wij het wieleke nog eens om
Rom-bom!

koe
Een koetje en een kalfje
Die liepen in de wei
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij
Nee, zei de koe, boe, boe, boe
Nee, zei de koe, boe, boe, boe

trein
Een treintje ging uit rijden
Van Amsterdam naar Rotterdam.
En achter al die raampjes
Daar zaten zoveel kinderen.
En die deden zo en die deden zo
Achter al die raampjes
En die deden zo en die deden zo
Zie za zo

spin
Kleine Katrijntje zat midden op het gras
Met een bordje en een lepeltje
Waar lekk’re pap op was
Toen kwam een dikke spin
Die viel er midden in
Kleine Katrijntje die huilde van verdriet
Die spinnepap, die spinnepap
Die lust Katrijntje niet!
Bah, vies....spinnenpap!

pop
Dit zijn mijn wangetjes
en dit is mijn kin.
Dit is mijn mondje met tandjes erin.
Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar
Dit is mijn neusje en dan ben ik klaar!
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handschoen
Lied 1:
Met de vingertjes
met de vingertjes
met de platte, platte, platte handjes
Met de vuistjes
Met de vuistjes
met de ellebogen… pft pft pft

Lied 2:
Klap eens in je handjes
blij, blij, blij
Op je lieve bolletje
allebei

Twee handjes in de hoogte
twee handjes in je zij

Zo varen de scheepjes voorbij
Zo varen de scheepjes voorbij

Ei-ei

vis
Lied 1:
Visje, visje in het water.
Visje, visje in de kom.
Visje, visje, kan niet praten.
Visje, visje, draai je om.
Visje heeft zich omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd
Dat heeft hij van jou geleerd
Dag visje!

Lied 2:
Mickey Mouse ging visjes vangen,
hij bleef met zijn neus aan het haakje hangen
Mickey Mouse zei: "au au au"
en zijn neus werd bont en blauw

hondje
Hondje waf,
waf, waf, waf
Blijf jij eens van mijn lekkers af.
Deze koek is voor mij
en voor jou is er ook wat bij
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poesje
Lied 1:
Poesje Mauw
Kom eens gauw
Ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij
Rijstebrij
O, wat heerlijk smullen wij

Lied 2:
Poesje Ellen
trek eens aan de bellen
trek eens aan het touw
dag mevrouw
klim naar boven in de hoogte
in de mast
hou die kleine dikzak vast

varken
Vies, klein varkentje je moet in bad.
Modder op je staartje
en modder op je gat.
Ik zal je even wassen,
ik maak je lekker nat.
Vies klein varkentje je moet in bad!

zaag
Zagen, zagen wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Vader was niet thuis
Moeder was niet thuis
Piep, zei de muis in het voorhuis

Mickey Mouse
Mickey Mouse ging visjes vangen 
bleef met zijn neus aan de hengel hangen 
Mickey Mouse zei auw, auw , auwww 
en zijn neus was rood wit blauw

spin
Kleine Katrijntje zat midden in het gras
met een kommetje en een lepeltje w
waar lekkere pap in zat 
Daar kwam een dikke spin 
die viel er midden in! 
Kleine Katrijntje die huilde van verdriet
Die pap die pap die spinnepap
die lust Katrijntje niet
Bah vies...SPINNEPAP!                                                  Peuteractiviteitenweb



Voorwerpen voor bij een kringspelletje:

bril
'k Heb een brilletje al voor mijn ogen
Om te zien wie er dansen mogen
Ik heb een brilletje al voor mijn ogen
'k zie 't al, ik dans met jou
Tralalala lalalala
Tralalala lalalala
Tralalala lalalala
Tralalala lalalala

zakdoek
Zakdoekje leggen
Niemand zeggen,
"Kukelekuu", zei/kraait onze haan
Twee paar schoenen heb ik aangedaan/afgedaan
Eén van stof en één van leer
Hier leg ik mijn zakdoekje neer
Alle ogen zijn gesloten
en wie er omkijkt die krijgt hem niet, die krijgt hem niet
Kijk om!

steentje
Daar zat een klein zigeunermeisje
Huilend op een steentje
Huilend, huilend, helemaal alleen
Sta op, meisje lief, en droog je traantjes af
Kies een kindje uit de kring
Met wie je dansen mag
Tralala, tralala, etc...

pop
Hoofd, schouders, knie en teen
knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen
knie en teen.
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen
knie en teen
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rood sjaaltje
Zeg Roodkapje, waar ga je henen, 
zo alleen, zo alleen, 
Zeg Roodkapje, waar ga je henen, 
zo alleen? 

'k Ga naar grootmoeder koekjes brengen 
in het bos, in het bos. 
'k Ga naar grootmoeder koekjes brengen 
in het bos. 

In het bos zijn de wilde dieren, 
in het bos, in het bos. 
In het bos zijn de wilde dieren, 
in het bos. 

'k Ben niet bang voor de wilde dieren, 
'k ben niet bang, 'k ben niet bang. 
'k Ben niet bang voor de wilde dieren, 
'k ben niet bang. 

'k Zal eens zien of jij niet bang bent, 
'k Zal eens zien, 'k zal eens zien. 
'k Zal eens zien of jij niet bang bent, 
'k Zal eens zien, 'k zal eens zien.

ton
Jan Huygen in de ton
Met een hoepeltje erom
Jan Huygen
Jan Huygen
En de ton die viel in duigen 

Peuteractiviteitenweb beschikt ook over de volgende 
planbord- en dagritmekaarten kaarten:

dagritmekaarten voor ouders/verzorgers
dagritmekaarten voor in de Kinderopvang
woordkaarten
weerkaarten 
dagen van de week kaarten
kaarten seizoenen
maandkaarten

           kaarten (Nationale)feestdagen(NL) 
                                                  
Kinderen hebben behoefte aan structuur. Met behulp van dagritmekaarten weet je kind(eren) waar 
hij/zij gedurende de dag aan toe is. Ga samen met je kind(eren) de dag doornemen. De kaarten kun 
je met buddy plakken op bijvoorbeeld een deur of bord. Of hangen aan een (was)lijn.

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/themakinderopvang/a-41719151/dagritmekaarten/kaarten-nationale-feestdagen/
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/themakinderopvang/a-41718709/dagritmekaarten/kaarten-maanden-van-het-jaar/
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/themakinderopvang/a-41718547/dagritmekaarten/kaarten-seizoenen/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-41184763/kinderopvang-pakket/dagen-van-de-week-kaarten/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-41184777/kinderopvang-pakket/weerkaarten/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-41186256/alle-woordkaarten-bij-elkaar/woordkaarten/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-41184744/kinderopvang-pakket/dagritmekaarten-kinderopvang/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-41184835/dagritmekaarten-voor-ouders-verzorgers/dagritmekaarten-voor-ouders-verzorgers/


Peuteractiviteitenweb beschikt over meer dan 45 thema's. Een voorbeeld van een 
thema, is het thema Baby van bijna 80 pagina's. Dit thema bestaat uit 2 thema's:
* Een thema vóór baby's (leeftijd 0 t/m 1 á 1,5 jaar)
* Thema "Hallo Baby". Een thema dat gaat over baby's voor kinderen vanaf ±1,5 jaar
tot 4 jaar (of ouder) …

Thema Welkom in mijn huis/ We bouwen een huis. De kinderen ervaren dat ieder 
huis anders is, maar dat er wel bijna dezelfde (leef)ruimtes zijn. Het themaboek telt 
100 pagina's onderverdeeld in 8 hoofdstukken.
(Incl. woordkaarten en dagritmekaarten)

Ook een leuk thema is het thema Vervoer, Transport & Verkeer:
In dit thema gaan we met de kinderen "de weg" op. Welke vervoersmiddelen komt je 
onderweg tegen? Pas op! Wel over het zebrapad lopen en stoppen voor het rode licht!
Daar rijdt een brandweerwagen met sirenes en zwaailichten aan. Waar gaat hij naar 
toe en wat gaat hij doen? Zou er ergens brand zijn? Of zal hij een poesje uit de boom 
redden? Kijk! De politieagent deelt een bekeuring uit. Zal hij te hard hebben 
gereden? Misschien heeft hij wel door het rode licht gereden. We houden ons 
gelukkig keurig aan de verkeersregels. We leren de kinderen spelenderwijs wat er 
buiten allemaal te zien en te beleven valt op het gebied van vervoer en verkeer.
Als afsluiting ontvangen alle kinderen een verkeersdiploma.

Wij leveren de thema's als ingebonden themaboek.
Hoe ziet het themaboek eruit?
– Het themaboek wordt gedrukt in kleur. 
– Het heeft een transparante voorblad en een gekleurde achterblad.
– Het themaboek is ingebonden met metalen bindringen.
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https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-57694797/alle-thema-s-op-een-rij-47/thema-welkom-in-mijn-huis-we-bouwen-een-huis/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-51951335/alle-thema-s-op-een-rij-41/thema-baby-0-jaar-en-ouder/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2923668/alle-thema-s-op-een-rij-41/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661644/alle-thema-s-op-een-rij-41/thema-vervoer-transport-verkeer/

