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6. Bockarna Bruse
1. Baka baka

Lilla Bocken Bruse trippar över
trollebron
Nu tar jag dig sa trollet
Vad svara´bocken då?
Nej nej nej ta inte mig
Ta den som är efter mig
Ta du mellan bocken stor och fet och
tjock en

Baka baka liten kaka
Rulla rulla liten bulla
Ringla ringla liten kringla
Mjöla den och sockra den
Och skjuts in i ugnen
2. Barnen i lådan
Barnen i lådan barnen i lådan
Vad har ni för er sover ni?
Kokar ni kaffe, borstar ni skorna?
Barnen i lådan kom fram tjohej!

Mellan Bocken Bruse trampar över
trollebron
Nu tar jag dig sa trollet
Vad svara´bocken då?
Nej nej nej ta inte mig
Ta den som är efter mig
Ta den stora bocken stor och fet och
tjock en

3. Batman
Det var en gång en gubbe som bodde i
ett hus
Han kallades för Batman och var en
fladdermus

Stora Bocken Bruse klampar över
trollebron
Nu tar jag dig sa trollet
Vad svara´bocken då?
Rädd för dig det är jag ej
Kom du bara upp till mig
Sa den stora bocken stor och fet och
tjock en

Han klättra upp för väggar så lätt som
ingenting
Och när han jaga bovar det blir en
massa spring
Långt bort Långt bort Långt bort
Långt bort
Ja många många mil
Så sätter ju sig Batman uti sin
Batmanbil

Stora Bocken Bruse stånga´ trollet
ner i ån
Och alla bockar Bruse går trygga över
bron
Nu är denna visan slut
Bockarna går ofta ut
Att på sätern beta, äta och bli feta

Hans kompis heter Robin och han gör
likadant
Det har jag sett på TV men det är
inte sant

7. Bom bom

4. Björnen sover

Bom bom bom bom bom
nu spelar jag på min trumma
Bom bom bom bom bom
nu spelar jag på min trumma
Golvet är min trumma nu
Golvet är min trumma nu
eller:
(Annika spelar trumma nu)
Bom bom bom bom bom
Bom bom bom

Björnen sover Björnen sover i sitt
lugna bo
Han är inte farlig bara man är varlig
Men man kan dock Men man kan dock
Honom aldrig tro
5. Blinka lilla stjärna
Blinka lilla stjärna där hur jag undrar
var du är
Fjärran lockar du min syn lik en
diamant i skyn
Blinka lilla stjärna där hur jag undrar
var du är

8. Bä bä vita lamm
Bä bä vita lamm har du någon ull
Ja ja kära barn jag har säcken full
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En liten båt blir ofta våt
Om magen när det stänker
Jag undrar vad den tänker

Helgdagsrock år far och söndagskjol
åt mor
Och två par strumpor åt lille lillebror
9. Dansa lilla nallebjörn

Den tänker på att böljan blå
Är full av små små fiskar
Den tänker på att böljan blå
Är full av små små fiskar
Jag undrar vad de viskar

Dansa lilla nallebjörn hopp hopp hopp
hopp hopp hopp
Dansa lilla nallebjörn hopp hopp hopp
hopp
Titta så fint han kan dansa min
nallebjörn
Dansa lilla nallebjörn hopp hopp hopp
hopp

De viskar att det finns en skatt
Långt ner på havets botten
De viskar att det finns en skatt
Långt ner på havets botten
Jag undrar vem som fått den

10. Dansa min docka
Dansa min docka medan du är unger
När du blir gammal så blir du så
tunger
Dansa min docka medan du är unger
När du blir gammal så blir du så tung

15. En mossig sten
En mossig sten på stigen låg
Jag vände på den och gissa vad jag såg
Två stycken myror och två små löss
En lååångsam snigel och tio små möss

11. Den lilla grisen
16. En pojke gick på vägen

Den lilla grisen ska gå till torget
Den lilla grisen får hemma sitta
Den lilla grisen får mjölk och kaka
Den lilla grisen får stå och titta
Och den lilla grisen sa OINK OINK
OINK

En pojke gick på vägen
En vacker sommardag
Då skuttá fram en hare
Och försvann i samma tag
Så kom han ner till bäcken
Som slingrade så här
I den små fiskar simma
En upp en ner så där

12. Dripp dropp
Dripp dropp Dripp dropp
Dripp dropp Dripp dropp
Vad är det som regnar på våra
paraplyn
Vad är det som kommer ner från
skyn?
Jo vatten vatten bara vanligt vatten.

I kvarnen hjulet snurrar
Klipp klapp klipp klapp klipp klopp
Där bortom kullen
Ses en kyrka sticka opp
En bro han sen går över
Och till skogen kommer fram
Där är ett fågelnäste
Uti en hålig stam

13. En kulen natt
En kulen natt natt natt min båt jag
styrde
På havets vågade vågade våg så
skummet yrde
Och vart jag sågade sågade såg
På havets vågade vågade våg
Långt ner i djupetipetipetipet
En fisk jag såg och det var DU

Och fåglarna sig svingar
Högt över trädens topp
De flyger kapp med molnen
Som sväva högre opp
Från blad till blomma fjäril´n
Ses fladdra kring så nätt
Nu går han hem till mamma
Och berättar vad han sett

14. En liten båt
En liten båt blir ofta våt
Om magen när det stänker
2
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22. Fingerspring

17. Ena handen

1 krona 2 kronor 3 kronor 4
många saker man vill ha är alldeles för
dyra
men lite fingerspring det kostar
ingenting
men lite fingerspring det kostar
ingenting

Ena handen andra handen varför har vi
händer två?
För att hålla i varandra och
tillsammans vara då
18. En liten tumme fryser
En liten tumme fryser, en liten tumme
fryser
en liten tumme fryser för det blåser
kallt idag

23. Framåt
Framåt framåt framåt framåt
Tillbaks igen tillbaks igen tillbaks igen
tillbaks igen
Framåt framåt framåt framåt
Tillbaks igen tillbaks igen tillbaks igen
tillbaks igen
Lunka på lunka på i min gamla kofta
Lunka på lunka på i min gamla kofta
Hade jag hade jag känger och
galoscher
Skulle jag skulle jag aldrig gå i toffler

19. Fem små apor
Fem (4,3,2,1 liten mamma) små apor
hoppade i sängen
En ramla ner och slog sitt lilla huvud
Mamma (barnen) ringde doktorn och
doktorn han svara:
I sängen får inga små apor (mammor)
vara
20. Fem små lingon

24. Fyra svarta hästar

Fem små lingon växte på en tuva
En trilla ner så var de bara fyra
Fyra små lingon växte på en tuva
En sa: jag vill inte va mè så var de
bara tre
Tre små lingon växte tätt som så
En blev skuffad bort så var de bara
två
Två små lingon växte lite snett
En blåste bort så var där bara ett
Ett litet lingon nu så ensamt var
Så en dag kom snön och tog det som
var kvar
Dold under snön växer lingontuvan men
till nästa höst växer lingon där igen

Fyra svarta hästar drog en gammal
vagn
Fyra svarta hästar drog en gammal
vagn
Mamma körde och lilla Simon sprang
Mamma körde och lilla Simon sprang
25. Färgerna
SVART är sotaren vart man ser
VIT står bagaren där och ler
GRÖN är jagaren som i skogen vankar
RÖD är tomten som på dörren bankar
GUL är solen som på oss skina
Hej alla fingrarna mina

21. Fem fina fåglar

26. Först kommer herrarna

Fem fina fåglar satt på en gren
En flög iväg då var det bara en, två,
tre, fyra fåglar kvar
Fyra fina fåglar…
Tre fina fåglar…
Två fina fåglar…
En fin fågel satt på en gren
Den flög iväg så var det bara grenen
kvar

Först kommer herrarna tätt tätt tätt
tätt
Sen kommer damerna nätt nätt nätt
nätt nätt…
Sen kommer husarerna husarerna
husarerna
Och sist så kommer bönderna och de
åker
Hit och dit …..
Och plums så åker de ner i diket!
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32. Gå i skogen

27. Ge din katt en träsko

Gå i skogen gå i skogen
Hugga ved hugga ved
Fryser om benen fryser om benen
Springer hem springer hem
Fort fort fort fort

Ge din katt en träsko
Så att man kan höra när den kommer
Katter borde låta så man hinner sticka
därifrån
Tippe tippe ….tipp tipp

33. Haren gick i bondens åker

Ge din katt en lykta
Så att man kan se den när den kommer
Katter borde lysa så man hinner sticka
därifrån
Tippe tippe ….tipp tipp

Haren gick i bondens åker
Skulle äta rågen
Då tog bonden upp en sten
Kasta efter harens ben
Då sa haren guppeti guppeti guppeti

Ge din katt en sursill
Så att man kan känna när den kommer
Katter borde stinka så man hinner
sticka därifrån
Tippe tippe ….tipp tipp

34. Hej då
Hej då hej då
Nu så är det slut nu så är det slut
Hej då hej då
Nu så är det slut HEJ

28. Godmorgon

35. Hej lilla du

Godmorgon godmorgon
Jag undrar vad du heter
Godmorgon godmorgon
Vad heter du?

Hej lilla du ända upp i taket
Hej lilla du ända ner i golvet
Tralla la la…

29. Godmorgonvisa

36. Hej tummen upp

Albin är här, Ella är här
Hipp hurra att Linnéa är här
I vår förskolegrupp, tittar lilla Alice
upp
Hipp Hurra att Lisa är här

Hej tummen upp sitter fast på näsan
Hej tummen ner sitter fast på foten
Tralla la la…
37. Hoppe hoppe hare
Hoppe hoppe hare satt och mumsa bär
Klappa sig på magen det var gott det
här
Fram smyger räven tänkte haren ta
Men hoppe hoppe hare skuttade så bra

30. Gunga åt öster
Gunga åt öster och gunga åt väster
Gunga åt söder och norr
Hej å hå gunga på
Så gungar vi hem igen

38. Huvud axlar …
Vinka åt öster och vinka åt väster
vinka åt söder och norr
Hej å hå vinka på
Vi ses nästa gång igen

Huvud axlar knä och tå knä och tå
Huvud axlar knä och tå knä och tå
Ögat örat kinden klappen få
Huvud axlar knä och tå knä och tå

31. Gå Gå Gå Gå

39. Händerna på huvet

Gå gå gå gå jag går så här
Gå gå gå gå jag går så här
Så här går jag och det går bra att gå
så här som jag
Så här går jag och det går bra att gå
så här som jag

Händerna
Händerna
klapp
Händerna
Händerna
klapp
4

på huvet klappe klappe klapp
på magen klappe klappe
på benen klappe klappe klapp
på händerna klappe klappe

Myran
Torsångs förskola

40. Här kommer det en liten bil
Här kommer det en liten bil
Den tutar och kör den tutar och kör
Här kommer det en liten bil
Den tutar och kör den tutar och kör
Tut tut brrm
Den tutar och kör den tutar och kör
Tut tut brrm
Den tutar och kör det är vad den gör

46. Igelkotten
Igelkotten rund och go
Ligger i sitt lilla bo
Om han nånting ser om han nånting hör
Han taggarna uppåt KÖR
47. Imse vimse
Imse vimse spindel klättrar uppför
trån
Ner faller regnet spolar spindeln bort
Upp stiger solen torkar bort allt regn
Imse vimse spindel klättrar upp igen

41. Här ligger vår lilla fru katt
Här ligger vår lilla fru katt och magen
är alldeles platt
För hon har just fått sex små barn
tutt tutt …..
Som snuttar hela dan
Här ligger vår lilla fru hund och magen
är alldeles rund
För hon ska snart få sex små barn
Som snuttar hela dan

Imse Vimse spindel hade ont i tån
ringde han till doktorn på sin telefon
Doktorn satt och meta med sin gode
vän
så Imse vimse spindel fick ringa
klockan fem

42. Här kommer lilla Ludde
Imse vimse spindel satt och mumsa
gröt
Ramla ner i mjölken usch vad han blev
blöt
Klättra upp för skeden ruska sig och
sa
Jag vill inte äta mera gröt idag

här kommer lilla Ludde hå hå ja ja
bärande på en kudde hå hå ja ja
här kommer Luddes mamma hå hå ja ja
bärandes på det samma hå hå ja ja
43. Hönorna
Hönorna de kacklar hela dagen lång
Fast jag säger sluta till dem gång på
gång
Sluta kackla, Sluta kackla, Sluta
kackla, Sluta kackla
Sluta kackla, Sluta kackla NU

48. Jag hamrar och spikar
Jag hamrar och spikar jag bygger en
bil
Jag sågar och gnider jag drar med min
fil
Jag målar och målar med tjockt och
med tunt
Jag startar min motor och bilen kör
runt

44. I ett hus
I ett hus vid skogens slut
Liten tomte tittar ut
Haren skuttar fram så fort
Klappar på dess port
Hjälp ack hjälp ack hjälp du mig
Annars skjuter jägarn mig
Kom å kom i stugan in räck mig handen
din

49. Jag har ett litet äpple
Jag har ett litet äpple som jag har
fått av mor
I äpplet finns ett kärnhus där tio
fröbarn bor
I varje rum av huset två fröbarn vilar
få
Där ligger de och drömmer
om sol och ljus och vår

45. I galopp lopp lopp
I galopp lopp lopp rider herrarna x 2
Fort fort fort fort fort rider
damerna x 4
Och lunk lunk lunk rider gubbarna x 2
Och omkull rider gummorna x4
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Högt så ingen annan ser
Från gren till gren han går
Tills det lilla fågelboet han når
Men då knakar det och så brakar det
Och pladask så ramlar han ner

50. Jag leker träd
Jag leker träd jag leker träd
Jag leker ihåligt träd
Jag leker träd jag leker träd
Det bor en uggla i mig
Aho Aho Aho Aho Aho Aho ho ho ho x
2

55. Kan du säga mig vem jag är
Mu mu mu mu mu mu kan du säga mig
vem jag är? x 2
Ja det kan jag Ja det kan jag Du är en
…ko x2

51. Jag ska bygga mig
Jag ska bygga mig en liten båt
Uppå havet ska jag fara
Och det ska gå med allra värsta fart
Och kapten det ska jag vara
Men då står där en fyr mitt i vägen
Och kaptenen han blir smått förlägen
Men jag ska bygga mig en liten båt
Uppå havet ska jag fara

56. Karl-oskar
Jag heter Karl-Oskar i kärret jag bor
Jag har inga strumpor jag har inga
skor
Men jag hoppas tre, fyra meter i
sträck
För jag är en groda så käck kväck
kväck
För jag är en groda så käck kväck
kväck

Jag ska bygga mig en liten bil
Uppå vägen ska jag fara
Och det ska gå med allra värsta fart
Och chaufför det ska jag vara
Men då står där en älg mitt i vägen
Och chauffören han blir smått
förlägen
Men jag ska bygga mig en liten bil
Uppå vägen ska jag fara

Jag fångar ju myggor jag fångar ju
mygg
Och flugorna tycker att jag är så
stygg
Och myggorna säger att jag är så
fräck
För jag är en groda så käck kväck
kväck
För jag är en groda så käck kväck
kväck

52. Jungfru skär
Jungfru, Jungfru, Jungfru, Jungfru
skär
Här är karusellen som ska gå till
kvällen
Tio för de stora och fem för de små
Skynda på skynda på för nu ska
karusellen gå
För ha ha ha nu går det så bra
För Andersson och Pettersson och
Lundström och já
För ha ha ha nu går det så bra
För Andersson och Pettersson och
Lundström och já

En gång var det tävling i längdhopp
minsann
Jag skuttade till det är klart att jag
vann
Jag hoppade långt det sa plums i en
bäck
För jag är en groda så käck kväck
kväck
För jag är en groda så käck kväck
kväck

53. Kalle Anka
Kalle Anka satt på en planka
Ropade så här:
Mamma mamma (pappa pappa) se så
stor jag är

57. Klappa klappa händerna
Klappa klappa händerna
Tussa tussa hundarna
Räven kommer räven kommer
Ta inte mammas lilla gullegris

54. Kalles klätterträd
Kalle klättrar uppför trädet
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64. Kråksången

58. Klappa klappa händerna små

När kråkorna klappar takten till min
lilla kråksång
När kråkorna klappar takten då blir
den lagom lång
Men när älgarna klappar takten till min
lilla kråksång
När älgarna klappar takten blir den
alldeles för lå-å-ång
Men när myggorna klappar takten till
min lilla kråksång
När myggorna klappar takten blir den
alldeles för kort!

Klappa klappa händerna små
Räven han går på isen
Ta inte bort ta inte bort
Mors lilla gullegrisen
59. Klappa lilla magen
Klappa lilla magen lilla magen
Klappa lilla magen och kinden med
Näsan kan man dra (dra dra dra dra
dra)
Munnen spelar bra (blr blr blr)
60. Koja koja

65. Kuckelikana

Koja koja koj koj
Bygga det är skoj
Här är vi ohoj HOJ

Känner du Kuckelikana? Ja nog känner
ja´na
Går på Falugatan och säljer körv
Känner du Kuckelikana? Ja nog känner
ja´na
Går på Falugatan och säljer körv
Än så slänger hon hit,en så slänger hon
dit
Än så tar hon sig en körvabit
Än så slänger hon hit,en så slänger hon
dit
Än så tar hon sig en körvabit

61. Kom och låt oss…
Kom och låt oss klappa låt oss klappa
Kom och låt oss klappa klapp klapp
klapp
Klapp klapp gör som jag
Klapp klapp varje dag
Klapp klapp det går bra
Klapp klapp klapp
Gunga, hoppa, snurra …

66. Lilla Jösse hare

62. Krokodilen

Lilla Jösse hare har en fluga på sin nos
(läpp tunga,) x 3
Och vift så flög den iväg
Lilla Jösse hare har en fluga i sin mage
x3
Och prutt så flög den iväg

Nyss så träffa jag en krokodil
Som körde runt i en bil
Han var rätt tjock o fet
Och blåste i trumpet
Men bilen var för trång
Och svansen var för lång
Så den fick ligga på ett litet flak
därbak.

67. Lille katt
Lille katt Lille katt Lille katta
Vet du att Vet du att det är mörkt om
natta

63. Kråkan
Kråkan skulle koka gröt
Till den ungen och
den ungen och
den ungen och
den ungen och
den ungen
så gick hon på vägen och hoppa över
diket
och uppför backen och
in i källarn efter mera gryn

Lille gris Lille gris Lille grisen
Om du frys, om du frys så gör eld i
spisen
Lille ko Lille ko Lille koa
Det var ho det var do ho som sket på
broa
Lille ja Lille ja Lille söta Ida
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Nicko ticko tinn tiralla Nicko ticko
tinn tiralla
Nicko ticko tinn tiralla och jag

Jag vill ha jag vill ha paltebröd till
middag
68. Lilla snigel

Vi träffade en brylling där som stod i
en trumpetaffär
Nicko ticko tinn tiralla Nicko ticko
tinn tiralla
Nicko ticko tinn tiralla och jag

Lilla snigel akta dig akta dig akta dig
Lilla snigel akta dig annars tar jag dig!
Lilla snigel visa dig visa dig visa dig
Lilla snigel visa dig visa dig för oss
69. Mamma mu

Då bytte vi vår stjärnraket och fick
en polkagristrumpet
Nicko ticko tinn tiralla Nicko ticko
tinn tiralla
Nicko ticko tinn tiralla och jag

Vi har fått en konstig ko med konstiga
små horn
När hon tror att ingen glor viftar hon
med sina horn
Vi har fått en konstig ko med konstiga
små horn
När hon tror att ingen glor svarar hon
i telefon
Hallå mamma mu är det du MUUU

Den blåste vi så att det klang och alla
blanka stjärnor sprang
Nicko ticko tinn tiralla Nicko ticko
tinn tiralla
Nicko ticko tinn tiralla och jag

70. Maneten
En liten manet är já plupp plupp
I havet där vill jag vá plupp plupp
Jag ligger och gungar bland badande
ungar
En liten manet är já plupp plupp

74. Nu ska vi spela på trumman
Nu ska vi spela på trumman
Och vi spelar medan vi sjunger så här
Goddag goddag hur mår du idag
Hoppas du mår bra

71. Masken
Och så skickar vi trumman till Jesper
Och han spelar medan vi sjunger så
här
Goddag goddag hur mår du idag
Hoppas du mår bra

Masken kryper i vårt land ögonlös och
utan tand
Trasten kommer på visit Maskens
mamma ropar SMIT
Masken kryper i vårt land ögonlös och
utan tand

75. Nyss så träffa´jag en
krokodil

72. Midnatt råder

Nyss så träffa jag en krokodil
Som körde runt i en bil
Han var rätt tjock och fet
Och blåste i trumpet
Men bilen var för trång
Och svansen var för lång
Så den fick ligga på ett litet flak
därbak

Midnatt råder tyst det är i husen tyst
i husen
Alla sova tyst det är i husen tyst i
husen
Tipp tapp…
Se då smyga tomtar upp ur vrårna upp
ur vrårna
Lyssna speja trippa fram på tårna
fram på tårna
Tipp tapp…

76. Nyckelpigan
Nyckelpiga nyckelpiga se så fin jag är
Jag har sex små prickar
Sex små ben som trippar
Nyckelpiga nyckelpiga se så fin jag är

73. Nicko ticko tinn
Nicko ticko tinn och jag vi for till
stjärnorna en dag
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82. Prästens lilla kråka

77. När en baby börjar gå

Prästens lilla kråka skulle ut och åka
Ingen hade han som körde
Prästens lilla kråka skulle ut och åka
Ingen hade han som körde
Än slank han hit, än slank han dit
Än slank han ner i diket
Än slank han hit, än slank han dit
Än slank han ner i diket

När en baby börjar gå börjar gå
börjar gå
Vill den bara hålla på hålla på hålla på
Gå gå hålla på hålla på att gå
Gå gå hålla på hålla på att gå
78. När mor skulle väva vadmal
När mor skulle väva vadmal så
fattades ull
Då klippte hon lilla lammet så säcken
blev full
Och mor hon fick till en kjortel och
far fick en rock
Och lilla vallpojken fick en luva men
sen var det stopp

83. Pippi Långstrump
Pippi Långstrump heter jag alla tiders
vet du va
Singeli lullan lej * 2
Och jag har en liten apa som sitter på
min arm
Singeli lullan lej * 2

79. Pelle Jöns
Det var en gång en daggmask, som
hette Pelle Jöns
Han var så rädd för skator, han var
så rädd för höns.
Han var så rädd för letare och
metare med burk.
Den som tar mask på kroken, den
kallar jag för skurk.

Och jag har en liten häst som jag
rider varje dag
Singeli lullan lej * 2
Och min pappa han är kung på en
söderhavsö
Singeli lullan lej * 2
Och min mamma är en ängel i himmelen
blå
Singeli lullan lej * 2

Så sa den lilla masken och borrades
sig ner,
Tre meter under marken och syntes
inte mer.
Där ovanför går metare och letare
och höns.
De hittar andra maskar, men inte
Pelle Jöns.

Pippi Långstrump heter jag alla tiders
vet du va
Singeli lullan Singeli lullan Singeli lullan
lej TJOHEJ
84. Ro ro barnet

80. Pelle plutt

Ro ro barnet katten hänger i garnet
Ro ro lilla barn katten hänger i
mammas garn

Pelle plutt plutt plutt
Tog ett skutt skutt skutt
Över ån ån ån
Tappa tån tån tån
In i kammarn efter hammarn spika
fast sin lilla tå igen

Ro ro barnet katten hänger i garnet
Ro ro lilla vän katten kommer nog loss
igen

81. Pepparkaksgubbarna
85. Rutschkanan

Vi komma vi komma från
Pepparkakeland
På vägen vi vandrar tillsammans hand i
hand
Så bruna så bruna vi äro alla tre
Korinter till ögon och hattarna på sné

Dibbe dibbe dibbe dibbe dibbe dibbe
dibb
Ååå titta får du se när jag åker ner
titta får du se ett två tre
titta får du se när jag åker ner
9

Myran
Torsångs förskola

Går i moln en liten stund
Tittar sedan fram igen
Hej på dig min lille vän

titta får du se ett två tre
Ååå rutch ner för rutschkanan
Och plums ner i vattnet

93. Sov du lilla lusegris

86. Sitta här och gunga

Sov du lilla lusegris sov du lilla
knallhatt
Nog tycker jag på sätt och vis
Det vore bra i fall att
Du lät bli att bråka nu för nu är
klockan över sju
Och då ska lusegrisar sova

Sitta här och gunga
Lite hit och lite dit
Sitta här och gunga
Det är jätteskönt
87. Sjumilaskogen
En man gick genom sjumilaskogen – så
kom han till ett hus
Så knackade han på dörren
Kikade genom nyckelhålet
Vred på nyckeln
Torkade sig på mattan
Så gick han in AJ jag klämde mig i
dörren

94. Sov du lilla ungen min
Sov du lilla ungen min
Sätt i munnen tummen/nappen din
Len som siden är ditt skinn
Lilla ungen min
95. Sparka sparka

88. Sko min fåle sko min häst

Spraka sparka med lilla benet
sparka med liten fot
Spraka sparka med lilla benet
sparka med liten fot
Vifta vifta med lilla armen
Vifta med liten hand
Vifta vifta med lilla armen
Vifta med liten hand
Och så lyfter vi på huvet
Och så lyfter vi på huvet
Upp upp upp upp PUH
Spraka sparka med lilla benet
sparka med liten fot

Sko min fåle sko min häst
Vilken söm sitter allra bäst
Är det den sömmen eller den sömmen
eller den sömmen eller den sömmen
nämen DEN sömmen stter allra bäst
89. Sko sko liten häst
Sko sko liten häst i morgon blir det
snö och frost
Då blir skorna dyra tre daler och fyra
90. Snöflingorna
Snöflingor faller till marken
Fram tar vi plogen och sparken
Vi far upp och ner, ner och upp
Se upp – här kommer ett gupp

96. Spring efter vatten
Spring efter vatten
Spring efter vatten
Hopp över stättan
Hopp över stättan
Spring efter vatten
Spring efter vatten
Ös i ös i
Spring hem med vattnet
Spring hem med vattnet
Hopp över stättan
Hopp över stättan
Spring hem med vattnet
Spring hem med vattnet
ös ur ös ur

91. Sockerbagaren
En sockerbagare här bor i staden
Han bakar kakor mest hela dagen
Han bakar stora han bakar små
Han bakar några med socker på
Och i hans fönster hänga
julgranssaker
Och hästar grisar och pepparkakor
Och är de snäller så kan du få
Men är du stygger så får du gå
92. Solen lyser
Solen lyser stor och rund
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Var är Simon? Tittut
Nu fick du komma ut
Var är barnen? Tittut
Var är barnen? Tittut
Nu fick ni komma ut

97. Spöket
En tjock en smal
En liten en stor
Långt därnere ett spöke bor
Är han farlig säg? Nej nej nej
Han vill bara säga HEJ!!!

102. Tummetott
Tummetott tummetott var är du?
Här är jag här är jag
Goddá goddá goddá BLÅS

98. Studsbollen
Jag gick på promenad bland gröna
maskrosblad
Jag hade fått en studsboll och var så
rysligt glad
Å hopp och studs x 4
Åh, nu försvann min boll
Å hopp och studs x 4
Såg du åt vilket håll?
Åh, tack min vän och tack igen
Nu hittade jag den
nu kan vi gå ut igen/ nu stoppar vi ner
den.

103. Två små fåglar
Två små fåglar satt på en gren
Den ena hette Lisa den andre hette
Sten
Flyg bort lilla Lisa flyg bort lille Sten
Kom fram lilla Lisa kom fram lille Sten
Och sitt på er gren
104. Tåtisse
Tåtisse fotbisse benborre knäkorre
lårvecken och lilla vällingsäcken

99. Sätt dig på bocken
Sätt dig på bocken
Och håll mig i rocken
Sen så rider vi bort i galopp
Till pepparkakskungen
Men då blir du tvungen
Att lova att ej äta kungen opp

105. Under ett yvigt päronträd
Under ett yvigt päronträd
Satt jag och höll dig ömt i mitt knä
Att vi var lyckliga kunde man se
Under ett yvigt päronträd
106. Vagga gunga

100. Tio små indianer

Vagga gunga gå gå getterna de små
Betar gräset som är grönt
somna liten sov så skönt
Vagga gunga gå

1och 2 och 3 indianer 4, 5 och 6
indianer
7 och 8 och 9 indianer 10 små indianer
Alla hade de fjädrar på huvet
alla hade de pil och båge
Alla var de stora och starka
För björnen skulle de ta!

107. Valpen min
Valpen min tycker om att ha skoj
Man får ha tålamod oj oj oj
Om en strumpa är försvunnen då har
valpen den i munnen
Men det gör men det gör ingenting

Sch sch hör hur det knakar
Sch sch hör hur det brakar
Sch sch hör hur det knakar
och nu kommer björnen fram!

108. Var är näsan?
Var är näsan? Här är
Var är näsan? Här är
Var är näsan? Här är
Var är näsan? Här är
Hopp fallerallan lej!

1och 2 och 3 indianer 4, 5 och 6
indianer
7 och 8 och 9 indianer 10 indianer
sprang hem!!
101. Tittut

näsan!
näsan!
näsan!
näsan!

109. Vi äro musikanter

Var är Simon? Tittut

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg
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Jag äter en massa yllegarn och ett och
annat ylleflarn ylle ylle ylle på er
yllebarn

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg
Vi kan spela fiolioliolej vi kan spela
basfiol och flöjt
Och vi kan dansa bom falleralla bom
falleralla bom falleralla
vi kan dansa bom falleralla bom
fallerallan lej

115. Är du långt bort i skogen
Är du långt bort i skogen och betar
min vän
Lilla ko Lilla ko Lilla ko kom hem
Är du långt bort i skogen och betar
min vän
Lilla ko Lilla ko kom hem
Hemma får du härligt hö MU
Lilla ko Lilla ko Lilla ko kom hem
Hemma får du härligt hö MU
Lilla ko Lilla ko kom hem

110. Vide vide vitt
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

vide vitt
vide vitt
vide vitt
vide vitt
vide vitt
vide vitt
vide vitt

var är din pappa?
han är på Gotland
vad gör han där då?
han köper grisar
vad kostar dom då?
tre hundra daler
det är för MYCKET!!!

Katt – sill och mjölk
Tupp – solrosfrön
Hund- knaprigt ben
Barn – hallonsaft

111. Vinka åt öster
Vinka åt öster och vinka åt väster
Och vinka åt söder och norr
Hej å hå vinka på vi ses nästa gång
igen Hej då!

116. Öga öra näsa mun
Öga öra näsa mun kinden den är mjuk
och rund
Armar två med händer på
Mage ben och fötter små
Öga öra näsa mun kinden den är mjuk
och rund

112. Vyss lull lilla palt
Vyss lull lilla palt leka får du sedan
Alla musbarn överallt sover allaredan
Somna sött i vaggan du jag ska inte
störa
Räven sover också nu med svansen
under örat
113. Vyssa lulla litet barn
Vyssa lulla litet barn inte mera gråta
Vyssa lulla litet barn inte mera gråta
Stjärna hänger i vår björk
Runt omkring står natten mörk
Då ska barnet sova
114. Yllet
Jag är ett litet ylle bom chicka bom
chicka bom bom bom
Med världens minsta nylle chicka bom
chicka bom bom bom
Jag lever i en yllegrop och yllar glada
yllerop ylle ylle ylle på er yllehop
Jag är så yllans liten bom chicka bom
chicka bom bom bom
Fast inte i aptiten bom chicka bom
chicka bom bom bom
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