
Spelletjes met de baby 
of jonge peuter
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dup dup dOetje

Dup dup doetje .

Olie op je voetje .

Dup dup deen .

Olie op je teen .

Dup dup dast .

’k Hou je hieltje vast .

’k Neem nu je hele voet .

Van dup dup doet .

Dup dup doetje .

Zalfje op je snoetje .

Dup dup duik .

Zalfje op je buik .

Dup dup darmen .

Zalfje op je armen .

Dup dup dont .

Nu zijn we helemaal rond .

Dup dup daan .

Het spelletje is gedaan .

Dup dup dopje .

Mijn allerliefste popje .

Dup dup doen .

En nu een dikke zoen!
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dIt ben jIj

Dit zijn je wangetjes en dat is je kin .

Dit is je mondje met/zonder tandjes erin .

Dit zijn je oortjes, je oogjes, je haar .

Nu nog je neusje en dan ben je klaar .

Dit zijn je wangetjes en dat is je kin .

Dit is je mondje en dat is JOUW KONTJE!

Tappetappetontje .

KrIebeltje ,  Kr abbeltje

Kriebeltje, Krabbeltje kwam gelopen,

kwam in (naam kind) nekje gekropen .

Kriebeltje, Krabbeltje kwam gelopen,

kwam op (naam kind) neusje gekropen .

Kriebeltje, Krabbeltje kwam gelopen,

kwam op (naam kind) buikje gelopen .

(haartjes, knietjes, oortjes, enz)
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aaIv ersje

Aaiebaaie, koekevlaaie,

aaiebaaie weg!

Aaiebaaie, kinneke aaie,

aaiebaaie weg!
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KlIt s  Kl at s Kl ander

Klits klats klander

van de ene bil op de ander .

Klits klats kleus

op je kin en op je neus .

Klits klats klutterkluik

van je rug tot op je buik .

Klits klats klonder

je handjes gaan nu onder .

Klits klats kloven

je handjes zijn nu boven .

Klip klap kloem

Jij krijgt van mij een zoen!

(wanneer het kindje in bad zit)

Kusjes

Een kusje hier .

Een kusje daar .

Een kus op je neusje .

Een kus op je haar .

Een kus op je mondje .

Een kus op je kontje .

En nu ben je klaar!
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’s  avOnds als  IK sl apen ga

’s Avonds als ik slapen ga,

lopen mij veertien engeltjes na . 

Twee aan mijn hoofdje,

twee aan mijn voetjes, 

twee aan mijn linkerzij, 

twee aan mijn rechterzij, 

twee die mij dekken, 

twee die mij wekken, 

twee die mij wijzen, 

naar ’s hemels paradijzen . 

MeIsje  r adIjsje

Meisje Radijsje, raak me maar aan .

Je handjes zijn zacht .

Je streelt en je lacht .

Meisje Radijsje, raak me maar aan .

Knechtje Dessertje, kus me maar zacht .

Je zoentjes zijn lief .

Je bent mijn hartendief .

Knechtje Dessertje, ik breng je de nacht .




