VERSJES:
•

?
Zie je de takken wiegen
Alle blaadjes vliegen
Kleine blaadjes bruin en geel
Oei, oei, oei, wat zijn er veel!

•

?
IN DE HERFST
In de herfst zijn alle blaadjes
rood en bruin en geel.
Kijk, ze komen van de bomen.
't Zijn er lekker veel.

•

?
In de herfst zijn alle blaadjes
geel en rood en bruin.
Kijk ze vallen met z'n allen
midden in de tuin.
Met je laarzen door het blad.
Grote hopen, fijn is dat!

•

?
In de herfst zijn alle blaadjes
bruin en geel en rood.
Kijk, ze zakken van de takken
midden in de sloot.
Maar morgen komt er regen.
Storm en regen, wat een pech.
Dan waait met windkracht negen
al dat leuke blad weer weg.

•

?
De blaadjes van de bomen
die vallen keer op keer.
De herfst zal nu wel komen
Het is geen zomer meer.

•

?
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Onder hele hoge bomen,
in een groot kabouterbos.
Staat een heel klein aardig huisje,
zo maar midden op het mos.
Ik zou er graag in willen wonen,
maar ik ben toch veel te groot.
Het is gemaakt voor de kabouters,
met hun muts en jasje rood.
Als het avond is geworden,
is dat helemaal niet raar.
Want dan zitten de kabouters,
heel gezellig bij elkaar.
Want ze zitten op een stoeltje,
met een kaarsje in de hand.
En dan zie je duizend lichtjes,
in kaboutersprookjesland.
•

?
EGELTJE PRIKKEBOL
Egeltje, egeltje Prikkebol,
kruip maar in je warme hol.
Holletje van gras en mos,
tussen stad en tussen bos.
Nog een geeuw en nog een gaap,
nog een geeuw........
nog een gaap.........
Egeltje, egeltje Prikkebol,
in zijn warme winterhol,
slaapt zijn warme winterslaap.

•

?
Goeiemorgen, zei de spin
ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin
om een webje te gaan weven
nou, dat doe ik dan maar even
rond en rond en draaien maar
ziezo, mijn webje is al klaar

•

?
Kijk, ik ben een paddestoel
zie je me goed?
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twintig stippen heb ik op mijn hoed
op mijn dunne steeltje
sta ik op het mos
ben ik niet de mooiste
van het hele bos?
•

?
SLAK
Lange, lange, langzaamaan
Heeft geen pootjes om te staan
Heeft een huisje op zijn rug,
Hoeft niet haastig, hoeft niet vlug.
Langzaam glijdt hij langs een takje,
Weet je 't al?
Het is een ....(slakje).
Het heeft een huisje op zijn rug,
Daarom loopt het niet zo vlug.
't Kruipt langzaam over straat,
Ik denk dat je het nu wel raadt...

•

?
HERFST IN HET BOS
Plof, daar valt een eikeltje
op het zachte mos
Honderdduizend blaadjes
Dwarrelen door het bos
Honderdduizend paddestoelen
groeien in het mos
Kinderen dat betekent
Het is herfst in het bos.

•

?
Mist en regen
Gladde wegen
En een koude, natte wind
Duizendtallen
Blaren vallen
Als het najaar weer begint

•

?
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Het regent eikels en kastanjes
Het regent eikels en kastanjes
kijk ze vliegen in het rond
hier en daar strooien de bomen
beukennootjes op de grond
Je ziet de paddestoelen groeien
blaadjes worden geel of bruin
ganzen vliegen naar het zuiden
en ‘t wordt steeds kouder in de tuin
Een boom verliest zijn laatste blaadjes
de koeien blijven in de stal
het is of alles wil vertellen
dat het winter worden zal
•

?
REGEN
Regen, regen, regen
'k ben voor jou niet bang
ik kan er heus wel tegen
ga gerust je gang
Spet je dikke droppen
maar gerust in 't rond
maak maar grote plassen
op de moddergrond
Zelfs je ergste buien
duren toch niet lang
regen, regen, regen
ga gerust je gang

•

?
er was eens een spinnetje
dat had een vriendinnetje
ze kropen naar hier
ze kropen naar daar
dan kropen ze weg
en ik weet niet waar

•

?
De bladeren dwarrelen in het rond.
Dan vallen ze langzaam op de grond.
Ze lijken wel van goud.
Het is nu buiten erg koud.
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•

?
Twee kriebelkrabbeltjes komen aan gekropen
komen met kriebelpootjes aangelopen,
ze kriebelen hier , ze kriebelen daar ,
maar ze blijven altijd bij elkaar!
maar .blaas je even en roep je 'zeg'!
oeps dan zijn de kriebelkrabbeltjes weg!

•

?
Duizend blaadjes van de bomen
liggen in het bos te dromen
van de zomer en de zon,
van die rijke grabbelton.
Maar ze moeten niet meer dromen
van de zomer en de bomen
want ze rusten in het bos,
duizend blaadjes op het mos.

•

?
Er staan veel paddestoelen,
parmantig in het bos.
Ze doen aan sprookjes denken,
daar tussen ’t natte mos.
Ik mag ze wel bekijken,
al raak ik ze niet aan.
Ze zijn misschien giftig,
ik laat ze liever staan!

•

?
HE, DE HERFST
Hé, kijk!
De herfst zit in de klas.
Ik zie het aan de kapstok,
daar hangt zijn regenjas.

•

?
KADOOTJE
De bomen
doen hun jas uit
en staan al bijna
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in hun blootje.
Loop door het park
op weg naar jou.
En voel met m’n hand
diep in mijn zak –
kastanje, eikel,
beukennootje.
•

?
HET REGENT EIKELS EN KASTANJES
Het regent eikels en kastanjes
kijk ze vliegen in het rond
hier en daar strooien de bomen
beukennootjes op de grond
Je ziet de paddestoelen groeien
blaadjes worden geel of bruin
ganzen vliegen naar het zuiden
en ‘t wordt steeds kouder in de tuin
Een boom verliest zijn laatste blaadjes
de koeien blijven in de stal
het is of alles wil vertellen
dat het winter worden zal

•

?
Het regent en het waait,
heel de grond ligt bezaaid
met blaadjes rood, bruin en geel.
O, wat zijn het er veel.

•

?
In het bos liggen beukennootjes.
De eekhoorns pakken ze met hun pootjes.
Ze verstoppen ze overal in het rond.
In de winter halen ze ze uit de grond.

•

?
HET IS HERFST
Het is nu herfst - dus aan de slag
geen tijd meer te verliezen
stop snel de bollen in de grond
voordat het straks gaat vriezen
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de tulpen en de krokussen
en daarna de narcissen
want anders zul je volgend jaar
hun bloemen moeten missen
• ?
de spin
ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin
om een webje te gaan weven
nou, dat doe ik dan maar even
rond en rond en draaien maar
ziezo, mijn webje is al klaar
•

?
Er was een spinnetje dat had een vriendinnetje
Ze kropen naar hier, ze kropen naar daar
Ze kropen ver weg en ik weet niet naar waar
Wierle warrele woon
Een blaadje in de boom
Wierelewarrele wond
Het blaadje valt op de grond
Wierelwarrele woon
kastanjes in de boom

•

?
Kijk, ik ben een paddestoel
zie je me goed?
twintig stippen heb ik op mijn hoed
op mijn dunne steeltje
sta ik op het mos
ben ik niet de mooiste
van het hele bos?

•

?
Pietje Wiesje Spin klom
langs de goot omhoog.
Neer kwam de regenvlaag
en spoelde hem omlaag.
Daar kwam de zon
en maakte alles droog.
Toen kon Pietje Wiesje Spin
weer langs de goot omhoog.

•

?
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Kijk toch eens naar al die blaadjes.
Ze zijn rood en bruin en geel.
Ze liggen op wegen en straatjes,
het zijn er vreselijk veel.
Ja, de herfst is weer gekomen
en daarom vallen de blaadjes van de bomen.
•

?
EEN NIEUWE KLEUR
Als de zomer haast voorbij is
staat de herfst al voor de deur.
Dan krijgen alle groene blaadjes
stuk voor stuk een nieuwe kleur.
Soms gaat dat een beetje langzaam
elke dag een blad of twee.
Als de boswachter eens tijd heeft
helpt hij graag een handje mee.
Hij staat urenlang te zwoegen
met een verfbord en penseel
en hij maakt de groene blaadjes
rood, oranje, bruin of geel.
Eindelijk het laatste blaadje
nu zijn alle bomen klaar.
En als straks de blaadjes gaan vallen
harkt hij alles bij elkaar!

•

?
De blaadjes vallen van de bomen
als de herfst is gekomen.
Ze maken dan in weinig tijd
een mooi nieuw bostapijt.

•

?
Spinnetje spin, op mijn kin
Op mijn rug, en snel weer terug!
Van mijn been naar mijn grote teen.
Pffff, wat wind, naar een ander kind!

•

?
Spinnetje, spinnetje, spin,
hand)
kriebelt aan mijn kin,

(je ene hand kriebelt in je andere
(met hand aan kin kriebelen)
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kriebelt op mijn rug
en weer vlug terug.

(met hand op rug kriebelen)
(terug in je hand kriebelen)

Roets … langs mijn been,
(met hand langs been glijden)
op mijn dikke teen.
(hand op dikke teen)
Met een zuchtje wind,
springt het spinnetje op een ander kind! (met hand naar ander kind springen)
•

?
Kastanje en een beukennoot
bladeren oh zo groot!
eikels met een spin erop
kale bomen en een regendrop
Herfst brengt blaadjes, kastanjes, spinnen en wind
Ik hoop dat je het niet erg vindt!

•

?
Nu worden alle bomen kaal.
Daar gaan de blaadjes allemaal.
Ze zijn al dor, ze zijn al bruin.
De wind blaast zelfs de bomen schuin.
“Ik val niet om hoor!” roept de berk.
“Blaas maar gerust, want ik ben sterk.”
Ja, het is herfst, de wind heeft haast,
hij is nog lang niet uitgeraasd.

•

?
De blaadjes van de bomen,
die vallen keer op keer.
De herfst zal nu wel komen,
het is geen zomer meer.
Bomen, bomen strooi maar neer.
Nootjes, eikels nog veel meer,
ook kastanjes dik en rond.
Laat ze vallen op de grond.

Alle bladeren groot en klein
vinden het leuk om rood te zijn.
Want dan vallen ze naar benee
en een harde wind neemt ze mee.
•

?
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In de herfst zijn alle blaadjes
geel en rood en bruin.
Kijk ze vallen met z'n allen
midden in de tuin.
Met je laarzen door het blad.
Grote hopen, fijn is dat!
•

?
SPINNETJE
Een spinnetje kriebelt over m’n arm
zijn webje wiebelt, de zon is warm
kriebelpootjes op mijn wang
Nee, ik ben niet bang.

•

?
HERFST
De herfst komt aan met regenweer,
de blaadjes dwarrelen langzaam neer;
We scheppen ze in grote hopen.
Om lekker doorheen te lopen!

•

?
Zie je de kastanjes aan de bomen,
Zie je alle eikels op het mos?
Nu is het herfst,
De blaadjes vallen,
nu is het herfst in ieder bos!

•

?
BLAADJES
Nu is de herfst gekomen
in 't bos, en 't veld, in onze tuin
de blaadjes van de bomen
zijn geel en rood en bruin
En waait de wind door de takken
dan komt er een hele vlucht
van blaadjes rood en geel en bruin
gedwarreld door de lucht
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