Het grote KOKO liedjesboek
Zing je mee?

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op de kinderdagverblijven van KOKO wordt er veel gezongen. Bij elk thema, feestje of
gebeurtenis zingen wij een liedje. Wij horen vaak van ouders dat kinderen (delen van)
die liedjes thuis aan het zingen zijn. Ouders kennen de liedjes niet altijd (meer).
Wij hebben daarom voor u al die leuke liedjes verzameld en in dit boekje gezet.

Wij wensen u veel plezier met zingen!

Twee handje op de tafel
Twee handjes op de tafel, twee handjes in de zij, twee handjes op je schouders op je
hoofdje allebei. Mijn duimpjes zijn het dikste, mijn pinkjes zijn maar klein, nu moeten
beide handjes vlug op mijn ruggetje zijn. Mijn handjes zijn verdwenen, ik heb geen
handjes meer, ik zal ze moeten roepen HANDJES daar zijn ze weer.

Wangetjes
Dit zijn mijn wangetjes, en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje, met tandjes er in
Dit zijn mijn ogen, mijn oren, mijn haar,
Nu nog mijn neusje. En dan ben ik klaar.

Pff Pff Pff
Met de vingertjes, met de vingertjes, met de platte, platte, platte, platte handjes
Met je vuistjes, met je vuistjes, met je ellebogen, pff pff pff
Met je voetjes, met je voetjes, met je handjes in de lucht,
Met je hoofdje, met je hoofdje, en dan een diepe zucht, uuuh.

Verstoppen
Met je handjes kun je kloppen, en dan gaan we ze snel verstoppen
Hier zijn ze weer, weg zijn ze weer toe-de-loe-re toe-de-loe-re
en dan doen we het niet meer/het nog een keer.

Sterk en Stoer
Plantjes geef je water, visjes geef je voer, wij gaan lekker eten,
want dan word je sterk en stoer
Ga maar lekker eten, want eten is gezond, stop het niet in je oren,
maar stop het in je mond. EET SMAKELIJK!

Eten is gezond
Kijk eens naar de appel, kijk eens naar de peer,
kijk eens naar de banaan er is nog veel meer
Ga maar lekker eten want eten is gezond,
stop het niet in je oren maar stop het in je mond.

Hap hap hap
Smakelijk eten, smakelijk eten, hap, hap, hap, slok,slok, slok
dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken, eet maar op,
eet maar op: EET SMAKELIJK!

Ieder huisje
In ieder huis gebeurt wel wat, piep zegt de muis, miauw zegt de kat,
in ieder huis gebeurt wel wat, het is dit, of dat.

Jan en Piet
Daar komen twee spinnetjes weer aan, kriebel krabbel, kriebel
krabbel, kriebel krabbel. De ene heette Piet en de andere heette
Jan, kriebel krabbel, kriebel krabbel, kriebel krabbel
PFF, weg is Piet, PFF weg is Jan. Daar komen ze allebei weer aan,
weer aan kriebel krabbel, kriebel krabbel, kriebel krabbel.

Een spinnetje
Een spinnetje, een spinnetje, die zocht eens een vriendinnetje
Ze keek eens hier, ze keek eens daar, maar nooooit vonden ze elkaar,
Een spinnetje, een spinnetje, die zocht eens een vriendinnetje
Hij keek eens hier, hij keek eens daar, en toen ineens, toen vonden zij elkaar.

Stoute krokodil
Op een houten bruggetje, liep een krokodilletje
Iedereen die langs kwam, die beet hij in zijn billetje
Stoute, stoute krokodil, bij jij zo maar in mijn bil
Zal de politie halen, moet jij mijn bil betalen.

Stoute krokodil
In de Haagse stoomtrein daar zat een krokodil
iedereen die langs kwam die beet hij in zijn bil
Stoute stoute krokodil, waarom bijt jij in mijn bil,
Zal de politie halen moet jij mijn bil betalen.

Grote olifant
Jongens meisjes aan de kant,
want daar komt een grote olifant
Grote poten en grote oren,
en een lange slurf van voren
Jongens meisjes aan de kant,
want daar komt een grote olifant.

Huisje in het bos
In het bos daar staat een huis, hertje gluurde door de ruit
kwam een haasje aangerend, klopte op het deurtje
Hertje, hertje, help mij toch, straks schiet mij de jager nog
Haasje, haasje, kom maar hier, en geef mij een pootje.

Grote billen
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant
die heeft de grootste billen van het hele land
En de giraf heeft de allerlangste nek
en de nijlpaard de allergrootste bek, klepper de klep.

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.

Clowntje Piet
Clowntje Piet, heeft verdriet, hij vertoont zijn kunsten niet
Zijn ballon die is stuk, Ttjonge-jonge-jonge wat een ongeluk

Maar toen …..kwam de circusdirecteur
En die maakte een hele mooie rode ballon
Ga maar blazen pff pff pff

Boem ret-te-ke-tet, boem ret-te-ke-tet,
Clowntje kan weer lachen
Boem ret-te-ke-tet, boem ret-te-ke-tet,
Clowntje heeft weer pret ret-te-ke-tet.

Wielen van de bus
De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond
De wielen van de bus die draaien rond, als de bus gaat rijden

De deuren van de bus gaan open en dicht
Open en dicht, open en dicht
De deuren van de bus gaan
Open en dicht, als de bus gaat rijden

De toeter van de bus doet pep pep pep, pep pep pep, pep pep pep
de toeter van de doet pep pep pep, als de bus gaat rijden.

De baby in de bus doet weh weh weh, weh weh weh, weh weh weh
De baby in de bus doet weh weh weh,
als de bus gaat rijden
De mama in de bus doet sst sst sst,
sst sst sst, sst sst sst
De mama in de bus doet
sst sst sst als de bus gaat rijden.

Hompeltje en Pompeltje
Hompeltje en Pompeltje, die klommen op een berg
Hompeltje was een kaboutertje, en Pompeltje een dwerg
Ze klommen hoger en hoger, tot het topje
En ze schudden met hun kopje
Toen zijn ze weggekropen en niemand heeft ooit zien lopen

SSST ik geloof dat ik ze hoor, ze liggen op één oor
GRR GRR GRR zullen we ze wakker maken?
Hompeltje Pompeltje
Ja daar zijn ze weer!

Straatje lopen
Mag ik op jouw straatje lopen?
Mag ik op jouw stoepje staan?
Tin-ge-lin-ge-ling
Deurtje open, deurtje dicht
Trappetje lopen, voetjes vegen
Kloppen……..en dan naar binnen.

Molen
Zo gaat de molen, de molen, de molen
Zo gaat de molen, de molen
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken,
Zo gaan de wieken, de wieken.

Visje
Visje visje in het water,
visje visje in de kom
Visje visje kan niet praten,
visje visje draai je eens om
Zwemmen op je buik,
zwemmen op je rug
Snel naar de overkant,
en dan weer terug.

Helikopter
Helikopter, helikopter mag ik met jou mee omhoog?
Hoog in de wolken wil ik wezen, hoog in de wolken wil ik zijn
Helikopter, helikopter vliegen is zo fijn.

Vlieger
Tjoep zegt de vlieger en hij vliegt de lucht in
Tjoep zegt de vlieger en hij vliegt omhoog
Zie je de vlieger vliegen, als maar hoger vliegen
Tjoep zegt de vlieger en vliegt de lucht in
Tjoep zegt de vlieger en hij vliegt omhoog.

Kikkertje
De kikkertjes, de kikkertjes, zijn aardig om te zien
De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien
Koe-wak-wak-wak Koe-wak-wak-wak Koe-wak-wak-wak-wak-wak
Koe-wak-wak-wak Koe-wak-wak-wak Koe-wak-wak-wak

In het hoge gras, in het lage gras,
Koe-wak-wak-wak-wak-wak
In het hoge gras, in het lage gras
Koe-wak-wak-wak-wak-WAK.

Mickey Mouse
Mickey Mouse ging vissen vangen,
bleef met zijn neus aan de hengel hangen
Mickey mouse riep au au au,
en zijn neus werd rood wit blauw.

Grote klokken
Grote klokken zeggen BIM BAM, BIM BAM
Kleine klokken zeggen tikke take tikke takke
En die kleine polshorloges
Tikke takke tikke takke tikke takke tik.

Brilletje
Ik heb een brilletje al voor mijn ogen, om te zien wie er dansen mogen
Ik heb een brilletje al voor mijn ogen, ik zie het als ik dans met jou
Tra-lalalalala Tra-lalalalala Tra-lalalalala Tra-lalalalala.

Poppenkraam
Ik stond laatst voor een poppenkraam oh oh oh
Daar zag ik mooie poppen staan zo zo zo
De poppenkoopman ging op reis
De poppen raakte van de wijs
Ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo,
ze deden allemaal zo

Konijntje Peter
Klein konijntje Peter heeft een vliegje op zijn neus
Klein konijntje Peter heeft een vliegje op zijn neus
Klein konijntje Peter heeft een vliegtje op zijn neus
En als je klapt, dan vliegt hij weg, ver weg.

Keteltje dik
Keteltje dik van buik,
Dit is mijn oortje en dit is mijn buik
Als het water kookt dan roep ik luid
Til me op en schenk me uit.

Kipje tok
Kipje tok, tok, tok, tok
Ga jij naar je kippenhok?
Leg voor mij een lekker ei
Oooh wat heerlijk smullen wij.

Krui-kruiwagentje
Krui-kruiwagentje krui maar voort,
ik heb zo’n aardig wagentje dat mij behoort
Waar zal ik hem zoeken, hier in alle hoeken,
hier in alle straten, maar ik weet niet waar
Ik heb hem al gevonden, ooh wat ben ik blij
Kom hier mijn lieve wagentje, kom achter mij.

Mariska
Mariska is een danseres,
Ze komt uit verre landen
Haar lipjes rood,
Haar voetjes bloot
Zo danst zij in het rond, hé
Zo danst zij in het rond, hé.

Schuitje varen
Schuitje varen over de zee …(naam)…
ga je mee?...(naam).......
ga je mee? Schuitje varen over de zee ..(naam)…..
ga je mee, op zee?

Haasjes
Ik zag twee hazen, vlak voor Pasen,
zitten in een weitje
Met een mandje vol met eitjes,
vlug aan het verven met zijn beitjes
Kijk eens hier, kijk eens daar,
nu zijn alle eitjes klaar.

Herfst
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.

Bladeren aan de bomen
Zie je alle bladeren aan de bomen
Zie je alle eikels op het mos
Nu is het herfst de bladeren vallen,
Nu is het herfst in ieder bos.

Op een grote paddestoel
Op een grote paddestoel rood met witte stippen, zat kabouter spillebeen heen en weer
te wippen. Krak zij toen de paddestoel, met een diepe zucht, vlogen beide beentjes
hoepla in de lucht. Maar kabouter spillebeen hield niet op met wippen, op die grote
paddestoel rood met witte stippen, daar kwam vader Langbeen aan en die riep toen
luid, MOET DAT STOELTJE OOK KAPOT……..SPILLEBEEN SCHEI UIT.

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

Meneer de sneeuwman
Dag meneer de sneeuwman waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman blijf maar staan
Hier is je bezem, je das en je hoed
Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed!

Kop van de kat
De kop van de kat was jarig en zijn pootjes vierden feest
Het staartje mocht niet meedoen want die was pas ziek geweest
Hij kwam pas uit het ziekenhuis want hij had zo’n pijn in zijn keel
Van al dat dansen en het springen, het was hem veel te veel.

Jarig
Weet je wie er jarig is? Ik denk dat het onze ……(naam) ….is
Vrolijk, vrolijk, hop-za-za. Klap eens in je handjes tra-la-la
Klap eens in je handjes tra-la-la.

Honkey Tonkey Sjang Hai
Honkey Tonkey Sjang Hai,
Honkey Tonkey Sjang Hai
Honkey Tonkey,
Honkey Tonkey,
Honkey Tonkey Sjang Hai.

Tanden Poetsen
Tanden poetsen, tanden poetsen
Heen en weer, heen en weer
Alles lekker schoon, alles lekker schoon,
Poets maar weer, heen en weer.

