
© Uitgeverij Boeklyn® 

Hoe leer je Het Appellied aan? 
 
 
Je kan dit met één kind doen (thuis) of met veel kinderen (in de klas). 
 
 
Voor je begint:  
 

• Print de illustraties. 
• Knip de kaartjes uit.  

 
Liedje aanleren: 
 

• Een volwassene (leerkracht, ouder, grootouder, ...) legt alle kaartjes op 
tafel (bij één kind) of deelt de kaartjes uit aan de kinderen (in de klas). 

• De kinderen vertellen wat er op hun kaartje staat. 
• De volwassene leest de tekst van Het Appellied. 
• Wie een illustratie herkent, mag die op tafel leggen. De volwassene legt de 

illustraties in de juiste volgorde. 
• Als alle illustraties in de juiste volgorde liggen, leert de volwassene het 

lied aan. Hij of zij wijst telkens de illustratie aan waarover wordt 
gezongen. 

 
Extra tip:  
 
Gebruik het ingezongen liedje als hulp om het lied aan te leren. Wanneer het 
liedje gekend is, kun je proberen om te zingen met de instrumentale versie. 
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Het Appellied 
 
 
Neem een appel in je hand 
En ga naar een magisch land 
Waar citroenen niet zuur zien maar lachen  
Waar kiwi's rondstappen met vlaggen  
Waar een banaan danst met een druif  
Op de jaarlijkse megagrote fuif 
 
Pom, pom, pom pom pom  
Pom, pom, pom pom pom 
  
Neem een appel in je hand  
En ga naar een magisch land 
Waar koning appel zit op zijn troon 
In zijn mooie grote appelboom 
Waar meneer meloen valt van de trap 
Op mevrouw drui…vensap! 
 
Pom, pom, pom pom pom  
Pom, pom, pom pom pom 
 
Neem een appel in je hand 
En ga naar een magisch land 
Waar kersen zich niet vervelen  
En mandarijntjes verstoppertje spelen  
Waar meneer peer een mooi liedje zingt  
En mevrouw mango een fruitthee drinkt   
 
Pom, pom, pom pom pom  
Pom, pom, pom pom pom 
 
Neem een appel in je hand  
Neem een appel in je hand  
Neem een appel in je ... hand 

 








