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1.Fyrstu lögin
Allur matur
Allur matur á að fara
upp í munn og ofan´í maga.
Heyrið það, heyrið það!
Svo ekki gauli garnirnar!

Gjúgg í bú
Gjúggíbú hvar er þú
nú sé ég ekki neitt.
Gjúggibú þarna ert þú
sem brosir svona breitt.

Gúllí, gúllí
:,:Sa ramm samm samm:,:
Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí
ramm samm samm
:,:Hér er ég, hér er ég
Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí
ramm samm samm:,:

Höfuð, herðar, hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Augu, eyru, munnur og nef.
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær.

Hreyfa – frjósa
Hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur
og FRJÓSA eins og skot!
(tær, tungur, nebba, augu, hendur, fætur o.s.frv.)

Í leikskóla er gaman
Í leikskóla er gaman,
þar leika allir saman.
Leika úti og inni
og allir eru með.
Hnoða leir og lita,
þið ættuð bara að vita
hvað allir eru duglegir
í leikskólanum hér

Kalli litli kónguló
Kalli litli kónguló klifraði upp í tré
þá kom rigning og Kalli litli datt.
Upp kom sólin og þerraði hans kropp,
Kalli litli kónguló klifraði upp í topp.
Kalli litli kónguló klifrar upp í rúm
Það er komið kvöld og allt er orðið hljótt.
Mamma kemur inn og býður góða nótt.
Kalli litli kónguló sofnar vært og rótt.

Kalli kálormur
Ég er Kalli kálormur
í kál og rófur gráðugur.
Naga, naga, alla daga,
namm, namm, namm.
En Gulli sem að garðinn á
ergilegur kemur þá.
Ormur, ormur eins og gormur,
burt, burt, burt.

Fimm litlir ungar
Fimm litlir ungar syntu langt í burt,
mamma þeirra vissi ekki hvurt
hún kvakaði hátt, bra, bra, bra, bra
en bara fjórir ungar heyrðu það.
(þrír, tveir, einn og loksins heyrðu allir ungarnir það)
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Tombai

Fingurnir

Tom bai, tom bai, tom bai, tom bai,
tom bai, tom bai, tom bai.
Don, don, don, di ri don,
Di ri di ri don
:,:Tralalalala, tralalalala
Tralalalalala:,: - Hei!

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur,
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur.
sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur,
tíu litlir fingur á börnum.

Ljónið,ljónið,ljónið,ljónið ljónið ljónið,ljónið.
Ljónið hér,ljónið þar,
ljónið alstaðar.
:,:Trallallalla,trallalallla la.
Tralalalalala:,: - Arrrgggg (ljónaöskur)

Uglulagið
Það var gömul ugla
með oddhvasst nef,
tvö lítil eyru
og átta litlar klær.
Hún sat uppi' í tré
og svo komst þú,
Þá flaug hún í burtu'
og sagði: "Ú-ú-ú".

Upp upp upp á fjall
Upp upp upp á fjall
upp á fjallsins brún.
Niður niður niður niður
alveg nið´rá tún.

Klappa saman lófum
Klappa saman lófum, klappa lófum,
Klappa saman lófum og mallakút.
Nebbinn hljómar vel (taka í nefið: "í-í-í-í-í")
Munnurinn spilar með (purra með vörum)
Klappa saman lófum, og mallakút!
(bornogtonlist.net)

Takk fyrir sönginn
Takk fyrir sönginn, takk fyrir sönginn
takk fyrir sönginn takk.
Mikið er það gaman
að syngja svona saman.
Takk fyrir sönginn, takk fyrir sönginn
takk fyrir sönginn takk.

2.Talning
Einn og tveir og þrír
Einn og tveir og þrír,
fjórir, fimm og sex,
sjö og átta og níu,
teljum upp á tíu.
:,:Tralla, la, la, la,
tralla, la la la,
talla la la la la:;:

Fimm litlir apar
Fimm litlir apar sátu uppi´í tré,
þeir voru að stríða krókódíl "Þú nærð ekki mér!"
Þá kom hann herra Krókódíll,
hægt og rólega og NAMM! (lófum smellt saman eins og gini)
Fjórir litlir apar sátu…
(sungið þar til enginn api er eftir)

https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk
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Fimm litlir ungar

Indjánalagið

Fimm litlir ungar syntu langt í burt,
mamma þeirra vissi ekki hvurt
hún kvakaði hátt, bra, bra, bra, bra
en bara fjórir ungar heyrðu það.

Það voru einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar,
tíu indíánar í skóginum.

(þrír, tveir, einn og loksins heyrðu allir ungarnir það)

Krókódíll í lyftunni minni
Það er krókódíll í lyftunni minni.
Ég er svolítið smeyk við hann.
Það er krókódíll í lyftunni minni,
og hann getur étið mann!
Krókódíll, förum á fyrstu hæð.
(aðra/þriðju/fjórðu/fimmtu)
Þú færð ekki að éta mig,
því að það er ég sem ræð!
(bornogtonlist.net)

https://www.youtube.com/watch?v=A9Xg4aei
cNA

Fingurnir
Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur,
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur.
sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur,
tíu litlir fingur á börnum.

Allir voru með byssu og boga,
allir voru með byssu og boga.
Allir voru svo kátir og glaðir!
Þeir ætluðu að veiða björninn.
Uss! Þarna heyrðu þeir eitthvað braka.
Uss! Þarna heyrðu þeir fugl að kvaka.
Fram kom stóri og grimmi björninn!
Þá hlupu þeir allir heim til sín.
Þá hlupu:
Einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar en einn indíáni varð eftir.
Hann var ekki hræddur við stóra björninn.
BAMM!! - hann skaut og hitti björninn.
Tók svo af honum allan haminn
og hélt heim til hinna níu.
Þá komu:
Einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar allir að skoða björninn.

Fimm litlir apar hoppa á dýnu
Pétur slær með einum hamri
Pétur slær með einum hamri,
einum hamri, einum hamri.
Pétur slær með einum hamri,
allan daginn.
(tveimur, þremur, fjórum og stórri sleggju)

Fimm litlir apar hoppa á dýnu,
Einn datt af og meiddi sig pínu.
Mamma kyssti' á bágtið og sagði' „allt í fínu“,
En nú mega ekki fleiri apar, hoppa á dýnu.“
https://www.youtube.com/watch?v=A9Xg4aei
cNA
https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk
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Það var eitt sinn könguló

Skýin

Það var eitt sinn könguló
sem hafði átta fætur
Því þurfti hún að fara
-snemma á átta fætur
-og fara í skóna
-og reima skóna
á átta fætur!
Hún taldi: Einn, tveir, þrír, fjórir,
fimm, sex, sjö, - átta fætur !
Tralalalla! Ummhumhummhummum!
Tralalalla!

Við skýin felum ekki sólina af illgirni
(klapp, klapp, klapp)
Við skýin erum bara að horfa á leiki mannanna
(klapp, klapp, klapp)
Við skýin sjáum ykkur hlaupa-oouuúúííh!
Í rokinu!
Klædd gulum, rauðum, grænum og bláum
regnfötum.

https://www.youtube.com/watch?v=uW2GPVq
gMvI

3.Litirnir
Græn eru laufin
Græn eru laufin og grasið sem grær.
Glóðin er rauð og eldurinn skær.
Fífill og sóley eru fagurgul að sjá.
Fjöllin og vötnin og loftin eru blá.
Hvítur er svanur sem syndir á tjörn.
Svartur er krummi og öll hans börn.

Eins og regnbogi meistarans,
regnbogi meistarans,
við skýin erum bara grá, bara grá,
á morgun kemur sólin,
hvað verður um skýin þá?

4.Líkaminn
Höfuð, herðar, hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Augu, eyru, munnur og nef.
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær.

Gulur,rauðu, grænn og blár
Gulur, rauður, grænn og blár
svartur, hvítur, fjólublár.
Gott er að eiga góða skó.
Í rigningu og milklum snjó.
Gulur , rauður, grænn og blár,
svartur, hvítur, fjólublár.
Gulur, rauður, grænn og blár
svartur, hvítur, fjólublár.
Brúnn, bleikur, banana,
appelsína talandi.
Gulur , rauður, grænn og blár,
svartur, hvítur, fjólublár.

Hreyfa – frjósa
Hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur
og FRJÓSA eins og skot!

(tær, tungur, nebba, augu, hendur, fætur o.s.frv.)
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Líkamslagið

Fingurnir II

Hvar er augað
Hvar er augað
Sýndu mér það nú.
Hvað geri þú með auga
Hvað gerir þú með auga

Þumalfingur, þumalfingur hvar ert þú ?
Hér er ég, hér er ég,
góðan daginn, daginn, daginn.

Blikka blikka
Loka loka

Vísifingur,vísifingur........
Langatöng, langatöng............
Baugfingur,baugfingur..........
Litli fingur, litli fingur........

Horfa út um allt
Hvar er nefið
Hvar er nefið
Sýndu mér það nú.
Hvað gerir þú með nefið
Hvað gerir þú með nefið
Blása blása
Snýta snýta
Lykta út um allt

Ég ætla að syngja
Ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja lítið lag.
Hérna eru augun,
hérna eru eyrun,
hérna er nebbinn minn
og munnurinn.

Hvar er munnur
Hvar er munnur
Sýndu mér hann nú.
Hvað gerir þú með munni
Hvað gerir þú með munni
Borða borða
Drekka drekka
Tala allan daginn.
(lag : Gamli Nói)

Fingurnir
Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur,
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur.
sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur,
tíu litlir fingur á börnum.

Höfuð, herðar, hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Augu, eyru, munnur og nef.
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær.

Hreyfa – frjósa
Hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur
og FRJÓSA eins og skot!
(tær, tungur, nebba, augu, hendur, fætur o.s.frv.)
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Við klöppum litlu höndunum

Það er könguló sem spinnur vef

Við lyftum litlu höndunum
klapp, klapp, klapp
(endurtekið 3x)
klapp, klapp, klapp með höndunum.

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2
Hvað er hún að gera inni
hér í íbúðinni minni?

Við lyftum litlu fótunum
stapp, stapp, stapp
(endurtekið 3x)
stapp, stapp, stapp með fótunum.
Við lyftum litlu rössunum
poms, poms, poms
(endurtekið 3x)
poms, poms, poms með rössunum.
Við lyftum litlu vörunum
kyss, kyss, kyss (smellt með vörunum)
(endurtekið 3x)
Kyss, kyss, kyss með vörunum.
https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk

Klappa saman lófum
Klappa saman lófum, klappa lófum,
Klappa saman lófum og mallakút.
Nebbinn hljómar vel (taka í nefið: "í-í-í-í-í")
Munnurinn spilar með (purra með vörum)
Klappa saman lófum, og mallakút!
(bornogtonlist.net)

https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu
Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum x2
Ég stappa fótunum og hoppa
en hún ætlar ekkiʼ að stoppa!
Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum
Það er kónguló sem spinnur vef á maganum x2
Og svo hunsar hún mig bara
er ég segiʼ henni að fara!
Það er kónguló sem spinnur vef á maganum
Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum x2
Nei, nú fór hún yfir strikið
þetta kitlar allt of mikið!
Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum
Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu x2
Það getur varla orðið verra
Því hún fær mig til að hnerra!
Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu…
Atjúú!
Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu x2
Svo nú fer ég bara' í sturtu
til að skola henni' í burtu!
Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu
… en nú hoppar hún af!
Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2
Hún á ekki' að vera inni
hér í íbúðinni minni?
(lag: þú skalt klappa ef þú hefur létta lund)

https://www.youtube.com/watch?v=MJLYd_pk
kBQ
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Bullulag

Hvar er “Linda”?

Það bjó einn karl í tunglinu,
í tunglinu, í tunglinu.
Það bjó einn karl í tunglinu
og hann hét Eikartré.

Hvar er ___________?
Hvar er ___________?
Stattu upp, stattu upp!
Komdu sæl og blessuð,
komdu sæl og blessuð!
Sestu nú, sestu nú!

Augun voru úr kjötbollum,
úr kjötbollum, úr kjötbollum.
Augun voru úr kjötbollum og hann hét
Eikartré.
Nefið var úr osti,
úr osti, úr osti.
Nefið var úr osti og hann hét Eikartré
Munnurinn var úr pizzu,
úr pizzu, úr pizzu.
Munnurinn var úr pizzu og hann hét Eikartré.
Hárið var úr hafragraut,
úr hafragraut, úr hafragraut.
Hárið var úr hafragraut og hann hét Eikartré.

5.Nafnalög
dansar á pallinum
…..dansar á pallinum og ..... skellihlær.
….. er á sokkunum og ….. datt í gær.
….. keyrir kassabíl með ….. á
og ….. kastar boltanum til og frá.

(lag: Meistari Jakob)

Nú skulum við segja hvað við heitum
:,:Nú skulum við segja hvað við heitum:,:
Hvað heitir þú?
:,:„Kalli“, „Kalli“, „Kalli“, jejeje:,:

Kolakassinn
______ datt í kolakassann,
hæ, faddirí, faddi, rúllanræ.
Sem að _______ átti að passa,
hæ, faddirí, faddi, rúllanræ.
Ef hann/hún _______ vissi það,
þá yrði hann/hún alveg steinhissa
hæ, faddirí, hæ, faddira, hæ, faddirí, faddi,
rúllanræ

6.Vinalög
Ég fór í leikskólann í gær
Ég fór í leikskólann í gær og gettu hvern ég sá.
Ég fór í leikskólann í gær og gettu hvern ég sá.
(Nöfnin á börnunum)

Við erum góð
Við erum góð, góð hvert við annað
Aldrei stríðum eða meiðum neinn.
Þegar við grátum, huggar okkur einhver
Þerrar tár og klappar okkar kinn.
Þegar við grátum huggar okkur einhver
Þerrar tár og klappar okkar kinn.
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Við erum vinir
Við erum vinir, við erum vinir,
Ég og þú, ég og þú.
Leikum okkur saman, leikum okkur saman.
Ég og þú, ég og þú.

7.Dýrin
Ég fór í dýragarð í gær
Ég fór í dýragarð í gær og gettu hvað ég sá.
Ég fór í dýragarð í gær og gettu hvað ég sá.
F-F-F-F Fílinn þar ég sá!!
(ljónið, krókódílinn….)

Lítil heimur
Þar er gott að vera sem gleðin býr,
þar sem gerast sögur og ævintýr.
Svona er veröldin okkar
sem laðar og lokkar
svo ljúf og hýr.
Lítill heimur ljúfur hýr,
lítill heimur ljúfur hýr,
lítill heimur ljúfur hýr
eins og ævintýr.

Gefðu mér knús
Ég er svo fús
til að gefa þér knús!
Já knúsumst öll saman
því það er svo gaman
Ég er svo fús
til að gefa þér knús!
Já gefðu mér knús í dag!
Haltu hlýlega um mig
og láttu mér líða vel
Ég held hlýlega um þig
og sýni þér vinar þel
(bornogtonlist.net)

Hver var að hlæja
Hver var að hlæja þegar ég kom inn?
Kannski það hafi verið kötturinn.
:,:Jæja, nú jæja, látum hann hlæja,
Kannski hann hlæi ekki í annað sinn:,:

Fiskalagið
Nú skulum við syngja um fiskana tvo
sem ævi sína enduðu í netinu svo.
Þeir syntu og syntu og syntu um allt,
en mamma þeirra sagði: “Vatnið er kalt”.
Baba, búbú, baba, bú!
Baba, búbú, baba, bú!
Þeir syntu og syntu og syntu um allt,
en mamma þeirra sagði: “Vatnið er kalt”.
Annar hét Gunnar en hinn hét Geir,
þeir voru pínulitlir báðir tveir.
Þeir syntu og syntu og syntu um allt,
en mamma þeirra sagði: “Vatnið er kalt”.
Baba, búbú, baba, bú!
Baba, búbú, baba, bú!
Þeir syntu og syntu og syntu um allt,
en mamma þeirra sagði: “Vatnið er kalt”.
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Kalli litli kónguló

Ding Dong

Kalli litli kónguló klifraði upp í tré
þá kom rigning og Kalli litli datt.
Upp kom sólin og þerraði hans kropp,
Kalli litli kónguló klifraði upp í topp.

Ding, dong, sagði lítill grænn froskur einn dag,
ding, dong, sagði lítill grænn froskur.
Ding, dong, sagði lítill grænn froskur einn dag,
og svo líka ding, dong - spojojojojong!
(Blikka augunum til skiptis)

Kalli litli kónguló klifrar upp í rúm
Það er komið kvöld og allt er orðið hljótt.
Mamma kemur inn og býður góða nótt.
Kalli litli kónguló sofnar vært og rótt.

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,
mm, ðð, sagði lítil græn eðla.
Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,
og svo líka mm, ðð - bllrrllrrllrr!
(Reka út úr sér tunguna)

Kalli kálormur
Ég er Kalli kálormur
í kál og rófur gráðugur.
Naga, naga, alla daga,
namm, namm, namm.
En Gulli sem að garðinn á
ergilegur kemur þá.
Ormur, ormur eins og gormur,
burt, burt, burt.

King, kong, sagði stór svartur api einn dag,
king, kong, sagði stór svartur api.
King, kong, sagði stór svartur api einn dag,
og svo líka king, kong - gojojojojo!
(Slá með hnefum í bringuna)
-Mjá mjá, sagði lítil grá kisa einn dag
-Blúbb, blúbb, sagði lítill blár fiskur einn dag
-Sssss,sssss, sagði stór svört slanga einn dag

Uglulagið
Það var einu sinni api…
Það var einu sinni api í ofsa góðu skapi,
hann vildi ekki grautinn en fékk sér banana:
Banananana - (smella tvisvar í góminn)
Banananana - (smella tvisvar í góminn)
Banananana, banananana, banananana!
(smella tvisvar í góminn).
Það var í örkinni hans Nóa að dýrin fóru að róa,
hestur, hundur, hæna og líka krókódíll:
Krókókódíll – ( kggg, kggg)
Krókókódíll – (kggg, kggg)
Krókókódíll, krókókódíll, krókókódíll
(kggg, kggg)

Það var gömul ugla
með oddhvasst nef,
tvö lítil eyru
og átta litlar klær.
Hún sat uppi' í tré
og svo komst þú,
Þá flaug hún í burtu'
og sagði: "Ú-ú-ú".

Kisa mín
Kisa mín, kisa mín, hvaðan ber þig að?
Ég kem nú frá London,
þeim mikla og fræga stað.
Kisa mín, kisa mín, hvað gerðir þú þar?
Ég var að veiða mýsnar
í höllu drottningar.
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Fimm litlir apar

Litla, litla músin

Fimm litlir apar sátu uppi´í tré,
þeir voru að stríða krókódíl "Þú nærð ekki mér!"
Þá kom hann herra Krókódíll,
hægt og rólega og NAMM!

Litla, litla músin
labbar af stað
í loðnum feldi‘ í skólann
já bara veistu hvað?
Mamma hennar sagði;
,,mund‘að vera góð
og músasiði alla
læra stillt og hljóð“.

Fjórir litlir apar sátu…
(sungið þar til enginn api er eftir)

Litla kisa
Litla kisa, litla kisa leptu rjómann þinn.
Langar þig að lúra, liggja hér og kúra?
Víst þú hefur, víst þú hefur
voða fallegt skinn.

Litla lambið mitt
Litla lambið mitt áttu ullartó?
Já, já barnið blítt, ég á yfrið nóg.
Í frakka handa pabba, fyrir mömmu kjól,
litla bróður sokka sem að veita skjól.

Krummi krunkar úti
Krummi krunkar úti,
kallar á nafna sinn:
“Ég fann höfuð af hrúti,
hrygg og gæruskinn.”
:,: Komdu nú og kroppaðu með mér,
krummi nafni minn :,:

Léttfætt sú litla
labbar af stað
en stóra músin góða
vefur inn í blað,
voða gott nesti,
vænan mjólkurost.
Það veitir ekki af,
því bráðum kemur frost.

Ég á gæludýr
Ég á gæludýr, og það er kisa.
Hún segir:"Mjá mjá mjá mjá mjá".
Ég á gæludýr, og það er hundur.
Hann segir: "Voff, voff, voff, voff, voff".
Ég á gæludýr, og það er fiskur.
Han segir: "Blúbb, blúbb, blúbb, blúbb, blúbb".
Ég á gæludýr, og það er fugl.
Hann segir: "Bí, bí, bí, bí, bí".
Ég á gæludýr, og það er lamb
Það segir: "Mee, mee, mee, mee, mee".
Ég á gæludýr, og það er api.
Hann segir "Ú-ú, a-a, ú-ú, a-a, ú".
(bornogtonlist.net)
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Nú skal syngja um…

Út um mela og móa

Nú skal syngja um kýrnar
sem baula hátt í kór
þær gefa okkur mjólkina
svo öll við verðum stór.
Mjólk, mjólk, mjólk, mjólk, mjólk!
Mu mu mu, mu mu mu mu mu!
Mu mu mu….

Út um mela og móa
syngur mjúkrödduð lóa,
og frá sporléttum spóa
heyrist sprellfjörugt lag.

Nú skal syngja um hænsnin
sem gagga endalaust
þau gefa okkur eggin
svo öll við verðum hraust.
Egg, egg, egg, egg, egg!
Ga ga gó……
Nú skal syngja um lömbin
sem jarma sætt og blítt
þau gefa okkur ullina
svo okkur verði hlýtt.
Ull, ull, ull, ull, ull!
Me me me, me me me me me!
Me me me, …..

Sex litlar endur
Sex litlar endur þekki ég,
fimm eru mjóar og ein er sver.
Ein þeirra vappar og sperrir stél.
fremst í flokki og segir kvakk, kvakk, kvakk.
Niður að sjónum vilja þær,
vappe vippe vappe vippe til og frá.
Ein þeirra vappar og sperrir stél,
fremst í flokki og segir kvakk, kvakk, kvakk

Sá ég spóa
Sá ég spóa
Suður í flóa.
Syngur lóa út um móa:
“bí, bí, bí, bí”
vorið er komið víst á ný.

Viðlag:
A-a-a hollerahahía,
Hollera,ha,ha,hú,hú,
Hollerahahía, hollera,ha,ha,
Hollerahahía hó.
Út um strendur og stalla,
hlakkar stór veiðibjalla.
Heyrið ómana alla
yfir flóa og fjörð.

Ég er mús
Ég er mús eins og allir sjá,
lík er pabba og mömmu sem ég á.
Ostur besta sem ég veit
enda er ég soldið feit.
Sona er að vera mús
og kunna ekki að drekka úr krús
en mig langar svo oft í djús.
Ég heiti;
Mýsla tísla, tása, túsla (x3)
þetta heiti ég.
(Lag: Þegar barnið í föt sín fer)

Ég er rauður lítill héri
Ég er rauður lítill héri
og sjáið hvað ég geri.
Ég hoppa og skoppa
og sný mér í hring.
Og svo kann ég að klappa
og fótunum að stappa
og svo kann ég að telja
og einn og tveir og þrír.
(Lag: Í leikskóla er gaman)
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A og B

Það er könguló sem spinnur vef

A og B spott og spé
grísinn galar upp í tré.
Lítil mús til okkar fús
kom og byggði hús.

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2
Hvað er hún að gera inni
hér í íbúðinni minni?

Lamb í baði borðar súkkulaði
hundur jarmar galar grísinn hátt.
A og B spott og spé
grísinn galar upp í tré.
Hróp og köll um víðann völl
og þá er sagan öll.

Krókódíll í lyftunni minni
Það er krókódíll í lyftunni minni.
Ég er svolítið smeyk við hann.
Það er krókódíll í lyftunni minni,
og hann getur étið mann!
Krókódíll, förum á fyrstu hæð.
(aðra/þriðju/fjórðu/fimmtu)
Þú færð ekki að éta mig,
því að það er ég sem ræð!
(bornogtonlist.net)

https://www.youtube.com/watch?v=A9Xg4aei
cNA

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu
Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum x2
Ég stappa fótunum og hoppa
en hún ætlar ekkiʼ að stoppa!
Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum
Það er kónguló sem spinnur vef á maganum x2
Og svo hunsar hún mig bara
er ég segiʼ henni að fara!
Það er kónguló sem spinnur vef á maganum
Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum x2
Nei, nú fór hún yfir strikið
þetta kitlar allt of mikið!
Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum
Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu x2
Það getur varla orðið verra
Því hún fær mig til að hnerra!
Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu…
Atjúú!
Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu x2
Svo nú fer ég bara' í sturtu
til að skola henni' í burtu!
Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu
… en nú hoppar hún af!
Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2
Hún á ekki' að vera inni
hér í íbúðinni minni?

Fiðrildin fljúga um

(lag: þú skalt klappa ef þú hefur létta lund)

:,:Fiðrildin fljúga um:,:
Fiðrildin fljúga um himininn.

https://www.youtube.com/watch?v=MJLYd_pk
kBQ

:,:Fiðrildin teygja úr:,:
Fiðrildin teygja úr vængjunum.
:,:Fiðrildin sofa á:,:
Fiðrildin sofa á næturnar.
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8.Hljóðfærin
Við látum hristuna gangna
Við látum hristuna ganga til ……
og ……hann/hún syngur og leikur sitt lag.
Góðan dag, góðan dag
hvernig líður þér í dag,
vonandi líður þér vel.

Við klöppum öll…
Við klöppum öll í einu,
við klöppum öll í einu,
við klöppum öll í einu,
það líkar okkur vel.
(stöppum, ruggum, hoppum)

Hafið er svo rólegt (fallhlífin)
Hristulag
Í lófanum mínum,
í lófanum mínum
er ég með hristu.
- Má ég sjá?!

Hafið er svo rólegt, rólegt, rólegt
Hafið er svo rólegt, rólegt, rólegt
:,:Síðan fer að blása, blása, blása:.:
:,:Nú er mikill vindur, vindur, vindur:,:

(bornogtonlist.net)

:,:fiskarnir þeir synda, synda, synda:,:

https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk

:,:fiskarnir þeir sofa, sofa, sofa:,:

https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk

HristulagII
Við skulum hrista hrista hrista - og stoppa

:;:Hrista hrista hrista - og stoppa:;
Og svo byrjum við upp á nýtt /og einu sinni
enn /og svo gerum við ekki meir

Fiðrildin fljúga um

https://www.youtube.com/watch?v=T7q66fing
Vk

:,:Fiðrildin teygja úr:,:
Fiðrildin teygja úr vængjunum.

:,:Fiðrildin fljúga um:,:
Fiðrildin fljúga um himininn.

:,:Fiðrildin sofa á:,:
Fiðrildin sofa á næturnar.

9.Hreyfing
Bangsi lúrir
Bangsi lúrir, bangsi lúrir
bæli sínu í.
Hann er stundum stúrinn,
stirður eftir lúrinn.
Að hann sofi, að hann sofi,
enginn treystir því.

Baunapokalagið
Baunapoka ber ég vel, ber ég vel, ber ég vel.
Baunapoka ber ég vel, ber ég vel, ber ég vel.
-

En hvað gernist núna !

https://www.youtube.com/watch?v=MJLYd_pk
kBQ
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Litlir rassar

Fljúgum, fljúgum

:,:Litlir rassar, þeir hreyfa sig
í átt að miðjunni:,:
Tærnar segja nú góðan dag

Fljúgum, fljúgum, fljúgum,
hátt yfir bæinn,
það rýkur úr strompi,
það lyktar ekki vel, ojjj fýlan.

það er svo notarlegt.
Ég er lítil blaðra „bleik“
sem enginn hefur blásið í.
Reyndu nú að blása og sjá,
hve stór ég verð af því.

10.Önnur lög
Hátt upp í fjöllunum
Hátt upp í fjöllunum þar búa tröllin
Tröllapabbi, tröllamamma og litli trölli rölli
BÚ sagði tröllapabbi
Bú sagði tröllamamma
En hann litli trölli rölli sagði ekki neitt….
USSSSSS
Langt inní skóginum þar búa ljónin
Ljónapabbi, ljónamamma og litli ljónsi flónsi
ARRRR segir ljónapabbi
Arrrr segir ljónamamma
En hann litli ljónsi flónsi segir bara – mjááá
Hátt upp á lofti þar búa draugar
draugapabbi, draugamamma og litli vasaklútur.
BÚÚ! segir draugababbi,
búú! segir draugamamma,
en hann litli vasaklútur segir bara – aaatjú!

Risatröll
Hérna koma nokkur risatröll HÓ HÓ
Þau öskra svo það bergmálar um fjöll HÓ HÓ
Þau þramma yfir þúfurnar
svo fljúga burtu dúfurnar.
á bak við ský er sólin hlý í leyni.
hún skín á tröll, þá verða þau að steini.

Fljúgum, fljúgum, fljúgum,
hátt yfir bæinn,
sitja upp á þaki
og tala við lítinn fugl, bíbíbíbí.
Fljúgum, fljúgum, fljúgum,
hátt yfir bæinn
kíkja inn um glugga
þar sofa lítil börn. (loka augunum og hrjóta)
Og svo hringir vekjaraklukkan – drriing!

Allir krakkar
Allir krakkar, allir krakkar
eru í skessuleik.
Má ég ekki mamma
með í leikinn þramma?
Mig langar svo, mig langar svo
að lyfta mér á kreik.
Allir krakkar, allir krakkar
eru að fara út.
Út með skóflu og fötu
en ekki út á götu.
Allir krakkar, allir krakkar
eru að fara út.
Allir krakkar, allir krakkar
eru að fara heim.
Heim til pabba og mömmu
líka afa og ömmu.
Allir krakkar, allir krakkar
eru að fara heim.
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Gamli Nói

Ba-bú–lagið

Gamli Nói, gamli Nói,
keyrir kassabíl.
Hann kann ekki að stýra,
brýtur alla gíra.
Gamli Nói, gamli Nói,
keyrir kassabíl.

Ba, bú, ba, bú, brunabíllinn flautar.
Hvert er hann að fara?
Vatn á eld að sprauta - tss, tss, tss, tss!
Gerir alla blauta.

Strætó

Mjá, mjá, mjá, mjá, mjálmar gráa kisa.
Hvert er hún að fara
Út í skóg að ganga - uss, uss, uss, uss!
Skógarþröst að fanga.

Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring,
hring, hring, hring,
hring, hring, hring!
Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring
- út um allan bæinn!

Bí, bí, bí, bí, skógarþröstur syngur.
Hvert er hann að fara?
Burt frá kisu flýgur - víí, víí, víí, víí!
Loftin blá hann smýgur.

Hurðin á strætó opnast út og inn,
út og inn, út og inn!
Hurðin á strætó opnast út og inn
- út um allan bæinn!

Bangsímon

Peningarnir í strætó segja klink, kling, kling,
klink, kling, kling, klink, kling, kling!
Peningarnir í strætó segja klink, kling, kling
- út um allan bæinn!
Fólkið í strætó segir bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla!
Fólkið í strætó segir bla, bla, bla
- út um allan bæinn!

Sit ég hér á grænni grein
og geri fátt eitt annað,
en éta hunang borða ber
því bíta allt er bannað.
Dropar detta stórir hér,
dropar detta, hvað finnst þér?
Dropar detta allt um kring
og dinga linga ling.

Börnin í strætó segja hí, hí, hí,
hí, hí, hí, hí, hí, hí!
Börnin í strætó segja hí, hí, hí
- út um allan bæinn!

Hér sit ég í alla nótt
og borða’ úr mínum krúsum,
vatnið vex nú ótt og títt
ég verð að flýja’ úr húsum.
Dropar detta ofan í poll,
dropar detta á minn koll.
Dropar detta allt um kring,
og dinga, linga, ling.

Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss,
uss, suss, suss, uss, suss, suss!
Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss
- út um allan bæinn!

Bátasmiðurinn

Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb, bíb, bíb, bíb!
Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb
- út um allan bæinn!

Ég negli og saga og smíða mér bát
og síðan á sjóinn ég sigli með gát.
Og báturinn vaggar og veltist um sæ,
ég fjörugum fiskum með færinu næ.
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Dansi dansi dúkkan mín

Göngum, göngum...

Dansi, dansi dúkkan mín,
dæmalaust er stúlkan fín
með voða fallegt hrokkið hár,
hettan rauð og kjóllinn blár.
Svo er hún með silkiskó,
sokka hvíta, eins og snjó.
Heldurðu’ ekki’ að hún sé fín,
dansi, dansi dúkkan mín.

Göngum, göngum, göngum upp í gilið,
gljúfrabúann til að sjá.
Þar á klettasyllu svarti krummi
sínum börnum liggur hjá.

Druslu-lagið
Við setjum svissinn á
og við kúplum gírnum frá,
þá er startað og druslan fer í gang.
Það er enginn vandi að aka bifreið
ef maður bara kemur henni í gang
Drun, drun!!

Ferskeytlur
Afi minn og amma mín
úti á Bakka búa.
Þau eru bæði sæt og fín,
þangað vil ég fljúga.
Fljúga hvítu fiðrildin
fyrir utan glugga.
Þarna siglir einhver inn
ofurlítil dugga.
Sigga litla systir mín
situr úti´í götu.
Er að mjólka ána sín
í ofurlitla fötu.

Gráðug kerling
Gráður kelling hitaði sér velling
og borðaði (namm, namm, namm )
síðan sjálf ( jamm, jamm, jamm )
af honum heilan helling.
Svangur kallinn varð alveg dolfalinn
og starði svo (sko,sko,sko)
heilan dag ( o, ho.ho,)
ofan í tóman dallinn.

Háttatími á himnum
Hvað gerir sólin þegar hún sest á kvöldin?
Háttar litlu geislana
oní himinsængina
og fyrir stóru gluggana
hún dregur stjörnutjöldin,
það gerir sólin á kvöldin.
Hvað gerir tunglið þegar það tekur völdin?
Hristir silfurhattinn sinn
svo hrynur úr honum draumurinn
og sáldrast yfir koll og kinn
er sefur barnafjöldinn,
það gerir tunglið á kvöldin.

Afi minn fór á honum Rauð
eitthvað suður á bæi,
sækja bæði sykur og brauð,
sitt af hvoru tagi.
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Með vindinum þjóta skúraský

Sól sól skín á mig

Með vindinu þjóta skúraský.
Drýpur drop,drop,drop
drýpur drop,drop,drop
Og droparnir hníga og detta á ný.
Drýpur drop,drop,drop,
drýpur drop,drop,drop.

Sólin er risin, sumar í bænum
sveitirnar klæðast nú feldinum grænum
Ómar allt lífið af ylríkum söng
unaðsbjörtu dægrin löng.

Nú smáblómin vakna eftir vetrarblund.
Drýpur drop,drop,drop,
drýpur drop,drop,drop.
Þau augun sín opna, er grænkar grund.
Drýpur drop,drop,drop,
drýpur drop, drop, drop.

Sól sól skín á mig
ský, ský burt með þig
gott er í sólinni að gleðja sig
sól, sól skín á mig.
Blómkrónur skínandi blöðum úr slétta
bikar sinn fullan af hunangi rétta
Ómar allt lífið af ylríkum söng
Unaðsbjörtu dægrin löng
Sól sól skín á mig…..

Mér er kalt á tánum
Mér er kalt á tánum,
ég segi það satt.
Ég er skólaus og skjálfandi
og hef engan hatt
Það snjóaði í morgun,
það snjóaði í dag.
Ég er hreint alveg ráðalaus,
en hvað um það.

Það búa litlir dvergar
Það búa litlir dvergar í björtum dal.
Á bak við fjöllin háu í skógarsal.
Byggðu hlýjan bæinn sinn,
brosir þangað sólin inn.
Fellin enduróma allt þeirra tal.

Þegar barnið í föt sín fer
Mér finnst gott að borða
Mér finnst gott að borða blómkálssúpu og
brauð,
Hamborgara, kjúklinga og súkkulaðifrauð.
Fisk og gos og franskar finnst mér gott að fá,
og flatköku með miklu smjöri og hangikjöti á.
:;:Fisk og franskar finnst mér gott að fá,
og flatköku með miklu smjöri og hangikjöti á:,:

Þegar barnið í föt sín fer
fjarska mörgu þarf að huga´að hér.
Fyrst er reynt að hneppa hnapp,
í hnappagatið loks hann slapp.
Renna lás og reima skó,
reyndar finnst mér komið nóg.
Þetta´ er gjörvallt í grænum sjó!!
Við skulum:
Hneppa, renna, smella og hnýta,
hneppa, renna, smella og hnýta,
hneppa, renna, smella og hnýta,
hnýta slaufu á skó!!
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Þú skalt klappa

Stóra brúin

Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund,
Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund,
Þú skalt klappa allan daginn,
svo það heyrist útum bæinn.
Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund.

Stóra brúin fer upp og niður,
upp og niður, upp og niður,
stóra brúin fer upp og niður,
allan daginn!

Stappa, smella, banka á höfuðið og jú-hú

Um landið bruna
Um landið bruna bifreiðar,
bifeiðar, bifreiðar.
Með þeim við skulum fá oss far
og ferðast hér og þar.
:,:Ba bú, ba bú,
tra, la, la, la, la, la, la, la:,:
Um loftin fljúga flugvélar,
flugvélar, flugvélar.
Með þeim við skulum fá oss far
og ferðast hér og þar.
:,:Ba bú, ba bú,
tra, la, la, la, la, la, la, la:,:
Um höfin sigla skúturnar,
skúturnar, skúturnar.
Með þeim við skulum fá oss far
og ferðast hér og þar.
:,:Ba bú, ba bú,
tra, la, la, la, la, la, la, la:,:

Út um mó, inn í skóg
Út um mó, inn í skóg,
upp í hlíð í grænni tó.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.
Tína þá berjablá
börn í lautu til og frá.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.

Bílarnir aka yfir brúna,
yfir brúna, yfir brúna.
Bílarnir aka yfir brúna,
allan daginn!
Skipin sigla undir brúna,
undir brúna, undir brúna.
Skipin sigla undir brúna,
allan daginn!
Flugvélar fljúga yfir brúna,
yfir brúna, yfir brúna.
Flugvélar fljúga yfir brúna,
allan daginn!
Fiskarnir synda undir brúna,
undir brúna, undir brúna.
Fiskarnir synda undir brúna,
allan daginn.
Fuglarnir fljúga yfir brúna,
yfir brúna, yfir brúna.
Fuglarnir fljúga yfir brúna,
allan daginn!
Börnin ganga yfir brúna,
yfir brúna, yfir brúna.
Börnin ganga yfir brúna,
allan daginn!

Vertu til
Vertu til er vorið kallar á þig,
vertu til að leggja hönd á plóg.
Komdu út því að sólskynið vill sjá þig,
sveifla haka og rækta nýjan skóg.
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Upp á grænum, grænum…

Dúkkan hennar Dóru

Upp á grænum, grænum himinháum hól
sá ég hérahjónin ganga.
Hann með trommu
- bomm, bomm, bombarombommbomm!
Hún með fiðlu sér við vanga.

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt,
hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt,
fljótt, fljótt.
Læknirinn kom þá með sína tösku og sinn hatt
-hann bankaði á dyrnar: Ra, ta, ta, ta, tatt!

Þá læddist að þeim ljótur byssukarl
sem miðaði í hvelli!
En hann hitti bara trommuna sem small
og þau hlupu og héldu velli.

Við erum söngvasveinar
:,:Við erum söngvasveinar á leiðinn´ út í lönd:,:
Leikum á flautu, skógarhorn og skógarhorn.
Leikum á flautu, fiðlu og skógarhorn.
Við getum dansað hopsasa, hopsasa, hopsasa,
Við getum dansað, hopsasa, hopsasa.

Nammilagið
Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!
Ef regnið væri úr bleiku bangsa-gúmmí,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!
Ef snjórinn væri úr sykurpúða-poppi,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!

Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus:
Hún strax skal í rúmið og ekkert raus!
Hann skrifaði á miða hvaða pillu hún skyldi fá:
Ég kem aftur á morgun, ef hún er enn veik þá.

11.Þulur
Fingraþula
Þumalfingur er mamma,
sem var mér vænst og best.
Vísifingur er pabbi,
sem gaf mér rauðan hest.
Langatöng er bróðir,
sem býr til falleg gull.
Baugfingur er systir,
sem prjónar sokka úr ull.
Litlifingur er barnið,
sem leikur að skel.
Litlu pínu anginn,
sem stækkar svo

Þessi datt í sjóinn
Þessi datt í sjóinn,
og þessi dró hann upp.
Þessi bar hann heim,
þessi horfði á,
en lilli putti spillimann kjaftaði frá.
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Fagur fiskur í sjó
Fagur fiskur í sjó,
Brettist upp á halanum
með rauða kúlu á maganum.
Anda, vanda, gættu þinna handa.
Vingur, slingur, vara þína fingur.
Fetta, bretta, brátt skal högg á hendi DETTA!

12.Jólin

Adam átti syni sjö
Adam átti syni sjö,
sjö syni átti Adam.
Adam elskaði alla þá
og allir elskuðu Adam.
Hann sáði, hann sáði,
hann klappaði saman lófunum,
stappaði niður fótunum,
ruggaði sér í lendunum
og sneri sér í hring.

Jólasveinar ganga um gólf
Jólasveinar ganga um gólf
með gildan staf í hendi
móðir þeirra sópar gólf
og flengir þá með vendi
Upp á hól stendur mín kanna,
níu nóttum fyrir jól þá kem ég til manna.

Bráðum koma blessuð jólin
Bráðum koma blessuð jólin
börnin fara að hlakka til
Allir fá þá eitthvað fallegt
í það minnsta kerti og spil
Hvað það verður veit nú engin

Í skóginum stóð kofi einn

vandi er um slíkt að spá
En eitt er víst að alltaf verður
ákaflega gaman þá

Í skóginum stóð kofi einn,
sat við gluggann jólasveinn.
Þá kom lítið héraskinn
sem vildi komast inn.
"Jólasveinn, ég treysti á þig,
veiðimaður skýtur mig!
"Komdu litla héraskinn,
því ég er vinur þinn.
Veiðimaður kofann fann
jólasveininn surði hann
Hefur þú séð héraskinn
hlaupa um hagann þinn
Hér er ekkert héraskott
hypja þú þig héðan brott
Veiðimaður burtu gekk
og engan héra fékk

Jólasveinar einn og átta
Jólasveinar einn og átta
ofan koma af fjöllunum
Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta
fundu hann Jón á Völlunum
Andrés stóð þar utan gátta
það átti að færa hann tröllunum
þá var hringt í Hólakirkju
öllum jólabjöllunum
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