
 

 

 

Tellen 
Liedje uit HoelaHoep 

 
Een liedje uit HoelaHoep over tellen. Tel en zing je mee? 
 

Ik kan al heel goed tellen... 

Ik tel alles wat ik zie... 

 

Eerst vond ik tellen moeilijk... 

Toen kon ik maar tot drie... 

Ik kan al heel goed tellen... 

Ik tel al heel erg goed... 

Maar soms doe ik het veel te snel... 

En dan gaat het niet goed... 

1, 2, 4, wat mis ik hier?... 

5, 6, 7, 8, wacht!... 

3, was ik vergeten... 

Dan komt 9... 

Dan komt 10... 

Wie niet weg is, is gezien... 

Loop ik over straat... 

Tel ik de auto’s of de bomen... 

Als ik ’s avonds in mijn bedje lig... 

De schaapjes in mijn dromen... 

Ik kan al heel goed tellen... 

Ik tel al heel erg goed... 

Maar soms doe ik het veel te snel... 

En dan gaat het niet goed... 

1, 2, 4, wat mis ik hier?... 

5, 6, 7, 8, wacht!... 

3, was ik vergeten... 

Dan komt 9... 

Dan komt 10... 

Wie niet weg is, is gezien... 
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