Versjes en liedjes van Pinokkio

ALGEMEEN
Op gaan ruimen, op gaan ruimen
Help je mee
Alles in de kisten
Alles in de kasten
Goed idee, goed idee
Hap hap hap, slok slok slok
Drink je Roosvicee maar op.
Klop het zand van je kleren
Stamp je voeten op de grond
Schud het zand uit je haren
Buiten spelen is gezond
( springen)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parkeren, parkeren
Al de fietsen aan de kant
Parkeren, parkeren
Al de fietsen in de schuur
We maken een kringetje
Van jongens en van meisjes
We maken een kringetje
Van tralala
Maak nu een buiging
Maak nu een buiging
Bij de hand bij de hand
Pak je vriendje bij de hand
In de maneschijn, in de maneschijn
Klom ik op een trapje door het raamkozijn
Maar dat mag je niet, maar dat mag je niet
Zo vliegt de vogel en zo zwemt de vis
Zo doet de duizendpoot die schoenenpoetser is
En dat is één, en dat is twee
En van je dikke, dikke, dikke tante Kee
En dit is recht en dit is krom
En zo draaien wij het wieletje weer om, rom bom
Zo gaat de molen, de molen, de molen
Zo gaat de molen de mo-ho-len
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken
Zo gaan de wieken de wie-hie-ken.

Jan Huigen in de ton
Met een hoepeltje erom
Jan huigen jan huigen
En de ton begon te buigen
Te buigen
En de ton die viel kapot
Ik heb een beertje in mijn hand
Die gaat reizen door het land
Is hij hier, is hij daar
Als je hem ziet
Dan zeg je het maar
Kijk voor je, kijk achter je
Wie hem ziet die mag hem hebben.
Hompeltje en Pompeltje
Die wonen op een berg
Hompeltje is een kaboutertje en Pompeltje een dwerg
Ze klommen, ze klommen tot bovenaan het topje
Ze schudden, ze schudden, ze schudden met hun kopje
Toen zijn ze in de berg gekropen
En niemand heeft ze nog zien lopen
Ze liggen zachtjes op één oor
Sssssssssssssst
Ik geloof dat ik ze hoor
Ja hoor, daar zijn ze weer
alle indianen
schieten met bananen
pief paf poef
jij bent een boef

DIEREN
Jongens meisjes aan de kant
Want daar komt een olifant
Dikke poten, grote oren
En een lange snuit van voren
Jongens meisjes aan de kant
Want daar komt een olifant
Er zit een vliegje op mijn hand
Die kriebelt van de ene, naar de andere kant
Dan wil ik hem pakken
….maar weg is ie weer
Daaaaaag vliegje, tot de volgende keer

Op een heel klein bruggetje
Liep een krokodilletje
En dat krokodilletje
Hapte in mijn billetje
Foei jij stoute krokodil
Hap jij zomaar in mijn bil
Ik ga de politie halen
Dan moet jij mijn bil betalen
De krokodil, ligt in het water
De krokodil, ligt helemaal stil
De krokodil komt steeds een beetje nader
En bijt je in je bil….

LICHAAM
Twee handjes op de tafel
twee handjes in de zij
twee handjes op de schouders
op het hoofdje allebei
nu maken wij twee vuistje
zo stevig als ’t maar kan
daar slaan wij mee op tafel
van je rammelebammelebam
de duimpjes zijn de dikste
de pinkjes zijn maar klein
nu moeten onze handjes op onze ruggetjes zijn
mijn handjes zijn verdwenen
ik heb geen handjes meer
hoera daar zijn mijn handjes
daar zijn mijn handjes weer

handjes heb je om te klappen
voetjes heb je om te stappen
oogjes heb je om te zien
en nu tellen wij tot tien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen
Voetje, voetje, voetje, in je mooie schoen
ik ga lopen lopen, lopen, lopen met mijn voeten
stampen, stampen, stampen, stampen met mijn voeten
springen, springen, springen, springen met mijn voeten
en…….rennen rennen rennen rennen

Dit zijn mijn wangetjes, en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met tandjes erin
Dit zijn mijn oogjes
Mijn oortjes, en mijn haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar
Met de vingertjes met de vingertjes
Met de platte, platte, platte handen
Met de vuistjes met de vuistjes
Met de elle- elle- elle- elleboog, klets! au!
Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen
Ogen, oren, puntje van je neus
Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen

HERFST
Op een grote paddestoel
rood met witte stippen
zat kabouter spillebeen
heen en weer te wippen
krak zei de paddestoel
met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht
appeltje liep op de spoorwegbaan
toen kwam daar een treintje aan
appeltje keek niet uit pardoes
oei oei oei appelmoes
herfst, herfst wat heb je te koop
honderdduizend bladeren op een hoop
zakken vol met wind, ja mijn kind
ik hoop dat jij dat aardig vindt
een spinnetje een spinnetje
dat zocht naar een vriendinnetje
hij zocht eens hier
hij zocht eens daar
och, vond ik dat vriendinnetje nu maar
twee spinnetjes twee spinnetjes
die waren samen vriendinnetjes
ze speelden hier ze speelden daar
en ze bleven altijd bij elkaar

WINTER / KERST
Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan
Dag meneer de sneeuwman, ik zie je staan
Hier is je bezem, een stok en een hoed
Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed.
Weet je ’t al, weet je ’t al
Wij gaan samen naar de stal
Jingle bell jingle bell
Jingle met ons mee
‘t is zo fijn een ritje in
De open arrenslee
Twinkel, twinkel kleine ster
waarom sta jij toch zo ver?
Schittert als een diamant
Kan er niet bij met mijn hand
Twinkel, twinkel kleine ster
Waarom sta jij toch zo ver?

LENTE / PASEN
Ik zag twee hazen, vlak voor Pasen
Zitten in een weiland
Met een mandje vol met eitjes
Aan ’t verven met z’n beidjes
Kijk eens hier, kijk eens daar
Nu zijn alle eitjes klaar

En de kip die was zo blij
Die legde daar een ei
Het ei brak open
Wie kwam daar uitgekropen?
Weet je wat het kuiken riep
Piep piep piep piep piep

SCHOOLREISJE
De wielen van de bus gaan rond en rond
Rond en rond, rond en rond
De wielen van de bus gaan rond en rond
Rond en rond, rond en rond
Als de bus gaat rijden
De deuren van de bus gaan open en dicht
De chauffeur van de bus zegt toet toet toet
De kindjes in de bus zeggen dag dag dag

Rood zijn je wangen, rood zijn de kersen
Rood is het lichtje in de straat
Zie je auto’s netjes wachten
Zie je dat niemand verder gaat
Zo is het goed, zo is het goed
Rood wil zeggen dat je wachten moet
Groen zijn de kikkers, groen zijn de bomen
Groen is het lichtje in de straat
Zie je de auto’s netjes rijden zie je ieder verder gaat
Zo is het goed zo is het goed
Groen wil zeggen dat je rijden moet

PEUTERVERJAARDAG
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria
In de gloria in de gloria
Hiep hiep hiep hoera 3x
Hoera, hoera is de koffie nog niet klaar
O, nee o, nee, nou dan drinken we maar thee
Lang zal hij leven, lang zal hij leven. En hij wordt wel 100 jaar
100 jaar na deze, 100 jaar na deze. 100 jaar na deze in de gloria
in de gloria in de gloria..hieperdepiep hoera
’t is feest in ons kabouterland
zie de dwergjes dansen hand in hand
van je hi hi hi van je ha ha ha
falderalderaldera
ze eten van de slagroomtaart
en ze knoeien op de lange baard
van je hi hi hi van je ha ha ha
falderalderaldera

ze drinken van de chocomel
want dat lusten die kabouters wel
van je hi hi hi van je ha ha ha
falderalderaldera
ze eten van de krentenmik
en hun buikjes worden rond en dik
van je hi hi hi van je ha ha ha
falderalderaldera
jarige job gaat nooit verloren
trek ‘ns aan zijn oren
van achter en van voren
jarige job gaat nooit verloren
trek ‘ns aan zijn ooooooooooooooren
ben je jarig vandaag, ben je jarig vandaag
ben je jarig, ben je jarig, ben je jarig vandaag
welgefeliciteerd, welgefeliciteerd
welgefeli-welgefeli-welgefeliciteerd
happy birthday to you, happy birthday to you
happy birthday, happy birthday, happy birthday to you
hanky panky sjang haj, hanky panky sjang haj,
hanky panky, hanky panky hanky panky sjang haj,
hotsie knotsie njet njet, hotsie knotsie njet njet
hotsie knotsie hotsie knotsie hotsie knotsie njet njet
mamamia pizza mamamia pizza
mamamia mamamia mamamia mamamia pizza
kun je blazen ja ja kun je blazen ja ja
kun je blazen kun je blazen kun je blazen
blaas maar uit! 1-2-3

