
DE LIEDJES  
In het stuk zitten twee liedjes die verschillende keren terugkomen.  
Ten eerste het blokliedje in het begin. Dat komt terug bij het bouwen van de ziekenwagen en op het 
eind. Dit is een liedje dat je zeker aan kunt leren.  
Ten tweede het Hey, Hey, Hey, liedje dat wordt gezongen in het kasteel en met andere woorden bij het 
bedje en papa mama maken.  
Deze liedjes Kun je downloaden van de website en de tekst staat hieronder Ook van de andere 
muziekjes staan er stukjes op website. Een aantal leent zich uitstekend om met kleuters op te bewegen  
 
 
BLOKJES OM MIJ HEEN  
f                     d            g              c 
Blokjes, blokjes om mij heen, 
blokjes vallen op mijn grote teen.  
Doet geen pijn, blokjes niet van steen.  
blokjes overal om mij heen. 
  
Blokje geel, blokje rood,  
blokje klein, blokje groot.  
Blokje groen, blokje blauw,  
blokje valt, pas op, heel gauw.  
 
Blokje hier, blokje daar.  
eentje hier, daar een paar.  
Heel erg groot, maar niet zo zwaar,  
ik leg ze allemaal op elkaar. 
  
HEY, HEY, HEY, EEN KASTEEL  
 
En met al mijn mooie blokjes  
maak ik voor jou een kasteel.  
Ik doe het rustig op mijn sokjes  
niet te snel en niet te veel  
Ik leg ze allemaal op hun plaatsje  
doe het helemaal juist en goed  
van de eerste tot de laatste,  
ik weet wel hoe het moet 
 
Hey, hey, hey wat een goed idee  
Oe, Oe, Oe, ik word mijn blokjes echt nooit moe  
 
Ik heb er blauwe groene gele,  
alle kleurtjes door elkaar.  
Je kunt er leuk mee spelen,  
Wacht nog even ik ben bijna klaar,  
Ik leg ze allemaal op z’n plaatsje, 
doe het helemaal juist en goed, 
van de eerste tot de laatste  
ik weet wel hoe het moet. 
  
Hey, hey, hey wat een goed idee  
Oe, Oe, Oe, ik word mijn blokjes echt nooit moe  
 

HEY, HEY, HEY, KAMERTJE/MAMA/PAPA 
  
En met al mijn mooie blokjes, 
maak ik voor jou een mama.  
Een mama met twee benen,  
Wie doet mij dat achterna.  
En natuurlijk ook een hoofd,  
twee armen en een buik,  
dan heb jij nu een mama  
met een zotte pruik  
 
Hey, hey, hey wat een goed idee  
Oe, Oe, Oe, ik word mijn blokjes echt nooit moe.  
 
En met al mijn mooie blokjes,  
maar ik een kamertje voor jou.  
Een kamer met een bedje,  
dan lig je niet meer in de kou.  
Ik leg ze allemaal op hun plaatsje,  
doe het helemaal juist en goed.  
Van het eerste tot het laatste,  
ik weet wel hoe het moet. 
  
Hey, hey, hey wat een goed idee  
Oe, Oe, Oe, ik word mijn blokjes echt nooit moe  
 
En met al mijn mooie blokjes,  
maak ik voor jou een papa.  
Een papa met mee benen,  
wie doet mij dat achterna. 
Een papa met een hoofd  
twee armen en een buik,  
laat eens even kijken,  
een hoed, maar geen pruik.  
 
Hey, hey, hey wat een goed idee  
Oe, Oe, Oe, ik word mijn blokjes echt nooit moe  
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