
 

 

 

 

   

 

     Rikke tikke tak het regent en het spat
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikke tikke tak het regent en het spatRikke tikke tak het regent en het spat  



Rikke tikke tak, het regent en het spat, 

op mijn jas, in de plas, op het groene gras.

Alles wordt nat, kledder kledder nat

God laat alles groeien, van je 
 
• Laat het tikken van de regen horen:
- Met ritmestokjes, de trommel of tik met e
- Doe het druppen na: tik met je vingers

En bij een harde regenbui: sla met je handen. 
• Boots het geluid van de regen na:
      Eerst hoor je de regendrup
      Dan gaat het harder regenen, tik harder en sneller.
      Na deze ’regenbui’ zing je het lied.
- Bij het zingen van de woorden 

horen. 
• Zing het lied en laat zien 

Beweeg je vingers één voor 
En je handen gaan van heel hoog langzaam naar omlaag.

 
*    De laatste zin kan veranderd worden in:
     ‘God maakt ook de regen van je spet spet spat.’
 
 

Zonne - zonneschijn, 

op mijn hoofd, op mijn hand*, 

Alles wordt warm, o, wat voelt dat fijn.

God laat alles groeien 

 
 

• Teken met je vinger een grote ronde zon in 
de lucht bij het zingen van de
regels. 

• Wijs maar aan: je hoofd, je hand
armen uit bij: ‘in het hele land.’

 
*    Zing op een warme zomerdag

     ‘Op het zand van het strand, in het hele
 
**  Variatie op de laatste zin
    ‘God ik dank U voor de warme 
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Rikke tikke tak, het regent en het spat,  

op mijn jas, in de plas, op het groene gras. 

kledder kledder nat.  

God laat alles groeien, van je spet-spet-spat.* 

Laat het tikken van de regen horen: 
Met ritmestokjes, de trommel of tik met een (pol-)lepel op de tafel.

ik met je vingers op de tafel of op je knieën.
En bij een harde regenbui: sla met je handen.  

an de regen na: 
Eerst hoor je de regendruppen, tik heel zacht en langzaam. 

het harder regenen, tik harder en sneller. 
regenbui’ zing je het lied. 

de woorden ‘rikke tikke tak‘ laat je het tikken van de regen

zien hoe de regen naar beneden valt:  
voor één in de lucht. (net of je piano speelt)

je handen gaan van heel hoog langzaam naar omlaag. 

De laatste zin kan veranderd worden in: 
‘God maakt ook de regen van je spet spet spat.’ 

zonneschijn, wat schijnt de zon toch fijn,  

op mijn hoofd, op mijn hand*, in het hele land. 

o, wat voelt dat fijn.  

God laat alles groeien in de zonneschijn.** 

vinger een grote ronde zon in 
de lucht bij het zingen van de eerste twee 

Wijs maar aan: je hoofd, je hand, en spreid je 
het hele land.’ 

p een warme zomerdag:  

‘Op het zand van het strand, in het hele land.’ 

Variatie op de laatste zin: 
warme zonneschijn.’ 
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)lepel op de tafel. 
op de tafel of op je knieën. 

van de regen 

(net of je piano speelt) 


