
Huggyduggybuggy en andere  
babyliedjes
In dit vriendelijke, vierkante boekje met een glimlachende teddybeer op het omslag 
staan zestien liedjes voor de allerkleinsten. Dirk Scheele, die ze schreef, zingt ze ook 
op de bijbehorende cd en begeleidt ze met zijn gitaar. Samen met enkele andere 
instrumenten geeft dit een mooi helder geluid. Hij houdt het rustig, maar toch zijn 
de liedjes rond dagelijkse rituelen swingend. De leuke bijgeluidjes maken ze speels. 
Zo hoor je bij ‘Piepkuikentje’ een piepbeest en bij het badliedje ‘Spetter spetter spat’ 
klinkt het gespetter van water en het gekwek van een eendje. Behalve eigen liedjes, 
is het bekende ‘In de maneschijn’ opgenomen, dat deel uitmaakt van het vaste 
peuterrepertoire. 

Zingend de dag door
De geluiden nodigen uit tot het nabootsen ervan, dat gaat als vanzelf. Dat kan al met hele kleintjes, gezellig 
bij het aankleden, bij het in bad gaan of tijdens het wandelen. Met een vast liedje bij elk moment bouw je 
een dagritme op. Al snel weet je baby wat er gaat gebeuren als je dat ene liedje voor hem zingt. Deze ver-
trouwde momenten samen geven hem een veilig gevoel.

Spelletjes
Bij de liedjes zijn ook leuke spelletjes te verzinnen. Kriebel maar over het lijfje en in het nekje van je kindje 
bij het liedje ‘Twee spinnetjes’. En de hapjes gaan vanzelf naar binnen bij het liedje ‘Fruithapje’ met de 
vrolijke appel, peer en banaan. Lichaamsdelen aanwijzen en benoemen gaat spelenderwijs met het liedje 
‘Met je ogen kun je kijken’.

Praten, aanwijzen en benoemen
Dieren en de geluiden die zij maken komen aan bod in het liedje ‘Hondje woef’. Je kunt je kindje de zinnen 
laten aanvullen: ‘Het hondje dat zegt… ; ‘De kat die zegt… ; De kip die roept vanuit zijn hok…’, enzovoort. 
Op het plaatje bij het liedje kunnen jullie de dieren aanwijzen en benoemen. Dat kan ook goed bij het 
liedje ‘Voetje/Schillepaard’, waarbij vijf verschillende paardjes getekend staan.

Voor klein en groot
Een grotere broer of zus zal zich ook aangesproken voelen, want ook voor iets oudere kinderen zijn de 
liedjes aansprekend en uitdagend. Lekker mee bzzzzzzz-en met het liedje ‘Vlieg in de wieg’. Laat de vlieg 
met je vingertop denkbeeldig bijvoorbeeld op het puntje van de neus landen en jaag hem samen weg. 
Op ‘Huggyduggybuggy’ is het fijn samen swingen. Als rustige afsluiting is het multiculturele ‘Slaapliedje’ 
met lieve tinkelgeluiden heel geschikt.
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