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Geymum þau í vetur og klæðum okkur betur.
Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp.

Vetur
Nú er úti norðanvindur
Nú er úti norðanvindur,
nú er hvítur Esjutindur.
Ef ég ætti úti kindur,
mundi’ ég láta’ þær allar inn,
elsku besti vinur minn!
:,: Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassassa :,:
Upp er runninn öskudagur,
ákaflega skýr og fagur.
Einn með poka ekki ragur
úti vappar heims um ból.
Góðan daginn, gleðileg jól!
:,: Úmbarassa....:,:
Elsku besti stálagrér,
heyrirðu hvað ég segi þér?:
“Þú hefur étið úldið smér
og dálítið af snæri
elsku vinurinn kæri”!

Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó.
Þegar út við þjótum og karl úr snjó við mótum.
Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó.
Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í.
Úti regnið bylur, stétt og steina hylur.
Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í.

Þorraþræll
Nú er frost á fróni
frýs í æðum blóð.
Kveður kuldaljóð
kári’í jötunmóð.
Yfir laxalóni
liggur klakaþil
hlær við hríðarbil
hamragil.
Mararbára blá
brotnar þung og há
unnar steinum á
yggld og grett á brá.
Yfir aflatjóni
æðrast skipstjórinn.
Harmar hlutinn sinn
hásetinn.

:,: Úmbarassa....:,:

Rigningin

Þarna sé ég fé á beit,
ei er því að leyna.
Nú er ég kominn upp í sveit
á rútunni hans Steina.
Skilurðu hvað ég meina?

Drippedí-dripp, droppedí-dropp

:,: Úmbarassa....:,:

(lag: Gamli Nói)

Rigning hér og rigning þar
já, rigningin er alls staðar
en sama er mér og
sama er þér
við sullum og bullum hér.

Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp

Drippedí-dripp, droppedí-dropp

Fatavísur

Drippedí-dripp, droppedí-dropp
drippedí, drippedí, droppedí-dropp.
Drippedí-dripp, droppedí-dropp
drippedí, drippedí, droppedí-dropp.
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Í rigningu ég syng
(lag: I’m singing in the rain)
Í rigningu ég syng,
í rigningu ég syng.
Það er stórkostlegt veður,
mér líður svo vel!
Armar fram og armar að.
Tjutti tja, tjutti tja, tjutti tja tja!
(Lagið endurtekið og lið 2 bætt við,
síðan lið 3 o.s.frv.
2. Beygja hné
3. Rassinn út
4. Inn með tær
5. Hakan upp
6. Út með tungu)

Með vindinum þjóta skúraský
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.
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
drýpur drop, drop, drop.
Hvað er það sem rignir svo regnhlífarnar á ?
Hvað rennur svo bólstrunum svörtu frá?
Það er vatnið,vatnið , ekkert nema vatnið.
Drop,drop,drop,drop,drop,drop,drop,drop,

Skýin
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.
Eins og regnbogi meistarans,
regnbogi meistarans,
við skýin erum bara grá, bara grá,
á morgun kemur sólin,
hvað verður um skýin þá?
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Vinir
Vinir gegnum þykkt og þunnt
Við eigum hvor annan að
eins og skefti og blað
í lífsins skúraveðri;
hanski og hönd
hafið og strönd.
Við eigum samleið ég og þú
eins og vinda og vindubrú
Andlit og nef
nefið of kvef
við hnerrum hjartanlega.
Allt gengur vel
ef þú átt vinarþel.
Stundum fellur regnið strítt.
Stundum andar golan blítt.
Öðrum stundum allt er hvítt!
En svo verður aftur hlýtt!
Sumir kvarta sí og æ!
Svoleiðis ég skellihlæ.
Allt gengur miklu betur í vetur
ef þú getur
kæst með mér kömpunum í!

Ekkert jafnast á við það
að eiga góðan vin í stað!
Að standa tveir í hverri raun
eru vináttulaun!

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.

Hvar er “Linda”?
(lag: Meistari Jakob)
Hvar er ___________?
Hvar er ___________?
Stattu upp, stattu upp!
Komdu sæl og blessuð,
komdu sæl og blessuð!
Sestu nú, sestu nú!

Það verður bjart yfir borg
og bros um öll torg.
Við syngjum sólarsöngva.
Snúðu á hæl!
Með þessu mælum við!
Ekkert jafnast á við það
að eiga góðan vin í stað.
Að standa tveir í hverri raun
eru vináttulaun!

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.
(Lag: Meistari Jakob)
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Gull og perlur

Hreyfa – frjósa

Gulli og perlum að safna sér
Sumir endalaust reyna
Vita ekki að vináttan er
verðmætust eðalsteina
Gull á ég ekki að gefa þér
og gimsteina ekki neina
en viltu muna að vináttan er
vermætust eðalsteina.

Vinalagið
Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.
í stórum hópinn um hlátrasköll
geta ævintýrin skeð.
Svo vertu velkominn !
Nýi vinur minn.
Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.
Það er ótrúlegt hverju lítið bros
dýrin
Fengið getur breytt.
Getur glatt og huggað jafnvel þá
sem við þekkjum ekki neitt.
Svo vertu velkominn !
Ní vinur minn.
Það er ótrúlegt hverju lítið bros
fengið getur breytt.

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

Keli káti karl
Ég heiti Keli, káti karl
og kraftajötun er!
Þegar ég fer út-út,
hrökkva’ allir í kút-kút.
Ég heiti Keli káti karl
- tra la la la la la la la!

Karl gekk út um morguntíma
Karl gekk út um morguntíma
og taldi alla sauði sína,
einn og tveir og þrír og fjórir,
allir voru þeir.
Með höndunum gerum við klapp, klapp, klapp,
með fótunum gerum við stapp, stapp, stapp!
Einn tveir þrír, ofurlítið spor,
einmitt á þennan hátt er leikur vor.

Hreyfisöngvar
Við erum söngvasveinar
:,: Við erum söngvasveinar á leiðinni’ út í lönd :,:
leikum á flautu, á skógarhorn, á skógarhorn,
leikum á flautu, fiðlu’ og skógarhorn.
Og við skulum dansa hopsasa, hopsasa, hopsasa,
við skulum dansa hopsasa - HOPSASA!
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Indjánalagið
Það voru einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar,
tíu indíánar í skóginum.
Allir voru með byssu og boga,
allir voru með byssu og boga.
Allir voru svo kátir og glaðir!
Þeir ætluðu að fella björninn.
Uss! Þarna heyrðist eitthvað braka.
Uss! Þarna heyrðist 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 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.

Tvö skref til hægri...
Tvö skref til hægri og
tvö skref til vinstri.
Beygja arma, rétta arma,
klappi, klappi, klapp!
Hálfan hægri hring,
hálfan vinstri hring,
hné og magi, brjóst og enni,
klappi, klappi, klapp!

Dúkkan hennar Dóru
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!
Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus:
Hún 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

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)

Við klöppum öll…
Við klöppum öll í einu,
við klöppum öll í einu,
við klöppum öll í einu,
það líkar okkur vel!
(stöppum, hoppum, grátum, hlæjum,
sofum, hvíslum, smellum o.s.frv)
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Strætó

Tvö skref til hægri...

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

Tvö skref til hægri og
tvö skref til vinstri.
Beygja arma, rétta arma,
klappi, klappi, klapp!

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

Hálfan hægri hring,
hálfan vinstri hring,
hné og magi, brjóst og enni,
klappi, klappi, klapp!

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!
Börnin í strætó segja hí, hí, hí,
hí, hí, hí,
hí, hí, hí!
Börnin í strætó segja hí, hí, hí
- út um allan bæinn!
Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss,
uss, suss, suss,
uss, suss, suss!
Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss
- út um allan bæinn!
Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb!
Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb
- út um allan bæinn!

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.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Bringa, magi, bak og rass.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.

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.
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Þú skalt klappa

Tilfinningablús

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.

Ég finn það ofan´í maga - ooohó!
Ég finn það fram í hendur - ooohó!
Ég finn það niður´í fætur - ooohó!
Ég finn það upp í höfuð - ooohó!
:,:Ég finn það hér og hér og hér
og hér og hér og hér hvað ég er glöð!
Hér inni´í mér!:,:

Settu í staðinn fyrir að klappa:
Stappa, smella, banka á höfuðið og segja jú-hú og í
seinasta erindinu gera allt í röð.

(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.)

Bátasmiðurinn

Ein stutt ein löng

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.

Ein stutt, ein löng, hringur á stöng
og flokkur sem spilaði´og söng.
Köttur og mús og sætt lítið hús,
sætt lítið hús og köttur og mús.
Ein stutt…
Penni og gat og fata sem lak,
fata sem lak og penni og gat.

Sa ramm samm samm
:,:Sa ramm samm samm:,:
Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí
ramm samm samm
:,: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:,:

Ein stutt…
Lítill og mjór og feitur og stór,
feitur og stór og lítill og mjór.
Ein stutt…

Bangsi lúrir
(lag: Allir krakkar)
Bangsi lúrir, bangsi lúrir
bæli sínu í.
Hann er stundum stúrinn,
stirður eftir lúrinn.
Að hann sofi, að hann sofi,
enginn treystir því.
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Ding Dong

Tröllalagið

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)

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

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)
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)

Reyklagið
Við ýtum reyknum út
og við togum reykinn inn
Og reykurinn fer upp um skorsteininn
syngjum glorí, glorí hallelúja,
og reykurinn fer upp um skorsteininn.
Klói kattarskrækur
Ég heiti Klói kattarskrækur
í kofa stórum bý. (Hvæs)
Um strætin læðist léttur, sprækur
og læt fólk kenna á því, (Hvæs)
Ég skelfi hér alla, búmm, búmm,
(Slegið á læri)
Konur og kalla. (Mjá)
Durudu,rudu,rudu,rudu, durdu, durru rud

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

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 vel.

Fingurnir
Þumalfingur, þumalfingur hvar ert þú ?
Hér er ég, hér er ég,
góðan daginn, daginn, daginn.
Vísifingur,vísifingur........
Langatöng, langatöng............
Baugfingur,baugfingur..........
Litli fingur, litli fingur........

Upp á fjall
Upp,upp, upp á fjall,
upp á fjallsins brún.
Niður, niður, niður,
alveg niður´á tún.
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Bílarnir keyra yfir brúna
Bílarnir keyra yfir brúna, yfir brúna, yfir brúna
bílarnir keyra yfir brúna allan daginn.
Skipin sigla undir brúna, undir brúna, undir brúna,
skipin sigla undir brúna allan daginn.
Flugvélarnar fljúga yfir brúna, yfir brúna, yfir brúna
börnin ganga 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.

Þessi datt í sjóinn
Þessi datt í sjóinn,þessi dró hann upp.
Þessi bar hann heim, þessi horfði á
og litli putti spilamann,kjaftaði öllu frá.

Upp á grænum hól
Upp á grænum, grænum, himinháum hól,
sá ég hérahjónin ganga.
Hann með trommu
bomm,bomm,bomm,boromm,bomm,bomm,
hún með fiðlu sér við vanga.
Þá læddist að þeim ljótur byssukall
sem miðaði í hvelli,
en hann hitti bara trommuna sem small
og þau hlupu og héldu velli.
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Dýrin

Krumminn í hlíðinni

Ding Dong
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)
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)
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)

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”.

Krumminn í hlíðinni hann fór að slá,
þá kom lóa lipurtá og fór að raka ljá.
Hann gaf henni hnappa þrjá
og bannaði henni að segja frá
en hann spói spíssnefur
hann sagði frá, prakkarinn sá.
Þór var ljárinn ekki nema
eitt annað puntstrá
prakkarinn sá.

Nú skal syngja um…
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, mu mu mu mu mu!
Mu mu mu, mu mu mu mu mu!
Mu mu mu mu mu!
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, ga ga ga ga gó!
Ga ga gó, ga ga ga ga gó!
Ga ga gó, ga ga ga ga gó!
Ga ga 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, me me me me me!
Me me me, me me me me me!
Me me me me me!
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Slöngudans
Hér dansar lítil slanga dans
hún skröltir fjöllum ofan
en allt í einu er hún stanz
hún hefur tapað hala
Svo segðu mér
er hann þá hér
einn lítil hluti af mínum hala.

Hver var að hlæja

Bjarnastaðabeljurnar
Bjarnastaðabeljurnar,
Þær baula mikið núna.
Þær eru að verða vitlausar
Það vantar eina kúna.
Það gerir ekkert til.
Það gerir ekkert til.
Hún kemur um miðaftansbil.

Það var einu sinni api…
Hver var að hlæja þegar ég kom inn?
Kannski það hafi verið kötturinn.
:,:Æi(jæja) nú jæja, látum hann hlæja,
kannski að hann hlæi ekki í annað sinn:,:

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).

Komdu kisa mín

Ég er mús
(Lag: Þegar barnið í föt sín fer)
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.
Svona er að vera mús
og kunna ekki að drekka úr krús,
en mig langar svo oft í djús.
Ég heiti;
Mýsla tísla, tásla, túsla (x3)
- þetta heiti ég!

Komdu kisa mín
kló er falleg þín
og grátt þitt gamla trýn.
Mikið malar þú,
mér það líkar nú.
Víst ertu vænsta hjú.
Banar margri mús,
mitt þú friðar hús,
ekki’ er á þér lús,
oft þú spilar brús.
Undra sniðug, létt og liðug
leikur bæði snör og fús.
Við skulum drekka dús.
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Tveir kettir
Tveir kettir sátu upp á skáp
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
Og eftir mikið gón og gláp
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
þá sagði annar „kæri minn,
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
við skulum skoða gólfdúkinn“,
kritte – vitte – vitt – bom – bom.
Og litlu síðar sagði hinn:
kritte – vitte – vitt – bom – bom.
„Komdu aftur upp á ísskápinn“.
kritte – vitte – vitt – bom – bom.
En í því glas eitt valt um koll,
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
og gerði á gólfið mjólkurpoll,
kritte – vitte – vitt – bom – bom.
Þá sagði fyrri kötturinn:
kritte – vitte – vitt – bom – bom.
„Æ, heyrðu kæri vinur minn,
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
við skulum hoppa niður’ á gólf,
kritte – vitte – vitt – bom – bom,
og lepja mjólk til klukkan tólf “,
kritte – vitte – vitt – bom – bom

Ba-bú–lagið
Ba, bú, ba, bú, brunabíllinn flautar.
Hvert er hann að fara?
Vatn á eld að sprauta - tss, tss, tss, tss!
Gerir alla blauta.
Mjá, mjá, mjá, mjá, mjálmar gráa kisa.
Hvert er hún að fara?
Út í skóg að ganga - uss, uss, uss, uss!
Skógarþröst að fanga.
Bí, bí, bí, bí, skógarþröstur syngur.
Hvert er hann að fara?
Burt frá kisu flýgur - víí, víí, víí, víí!
Loftin blá hann smýgur

Hani, krummi
Hani, krummi, hundur, svín,
hestur, mús, tittlingur;
galar, krunkar, geltir, hrín,
gneggjar, tístir, syngur.

Snati og Óli

Ég fór í dýragað í gær

Heyrðu snöggvast Snati minn,
snjalli vinur kæri.
Heldurðu’ ekki að hringinn þinn
ég hermannlega bæri.

Ég fór í dýragað í gær og gettu hvað ég sá:
f-f-f-f fílinn þar ég sá.

Lof mér nú að leika að
látúns hálsgjörð þinni.
Ég skal seinna jafna það
með jólaköku minni

Ég fór í dýragað í gær og gettu hvað ég sá
k-k-k-k engúru ég sá !

Ég fór í dýragað í gær og gettu hvað ég sá :
t-t-t-t- tígrisdýr ég sá !

Jæja þá, í þetta sinn
þér er heimil ólin.
En hvenær koma, kæri minn,
kakan þín og jólin.
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Uglan
Það var gömul ugla
með oddhvasst nef,
tvö lítil eyru
og átta litlar klr.
Hún sat upp í tré
og svo komst þú,
Þá flaug hún í burtu
og sagði: !Ú-ú-ú.

Syngjandi hér, syngjandi
þar
Viðlag:
Syngjandi hér, syngjandi þar
syngjandi geng ég allsstaðar
Sí og æ
Æ og sí
Aldrei fæ ég nóg af því.
Einu sinni átti ég kú.
Einu sinni átti ég kú.
Hún sagði ekki mö, heldur bú bú bú
já býsna skrýtin var kýrin sú.
Ég átti hrút og hann var grár.
Ég átti hrút og hann var grár.
Svo skipt´ann um lit og eftir ár
hann orðinn var næstum því fjólublár
Ég átti hund sem oft svaf fast.
Ég átti hund sem oft svaf fast.
Og þegar rigndi og það var hvasst,
þá fékk hann alltaf gigtarkast.

Hann lætur hugann líða
svo langt um dali og fjöll
því kóngur vill hann verða
í voða stórri höll.
Og Snati hans er hirðfífl
og hrútur ráðgjafinn,
og smalahóll er höllin,
en hvar er drottningin?

Allir hafa eitthvað til að ganga á
Allir hafa eitthvað til að ganga á
Teygðu fram löppina og
lof mér að sjá.
Fíllinn hefur feitar tær,
ljónið hefur loppur tvær,
músin hefur margar smáar,
en ormurinn hefur ansi fáar.
Allir hafa eitthvað til að.
fiskurinn hefur fína ugga,
flóðhesturinn engan skugga
krókódíllinn kjaftinn ljóta,
sá er nú klár að láta sig fljóta.
Allir hafa eitthvað til að.
Á vængjunum fljúga fuglarnir,
á fótunum ganga trúðarnir,
á hnúunum hendast aparnir,
á rassinum leppalúðarnir.
Allir hafa eitthvað til að .

Ég átti kött sem var klókur og vís.
Ég átti kött sem var klókur og vís.
Hann var andvígur því að eltast við mýs,
en át bara kökur og rjómaís.

Hann Tumi fer á fætur
Hann Tumi fer á fætur
við fyrsta hanagal,
að sitja yfir ánum
lengst inn í Fagradal.
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Fiskarnir tveir
Nú skulum við syngja um fiskana tvo
sem ævi vína 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!

víst því sagan illa fer,
því hæ fallera faddirúllan ræ,
og verstur endir er.
Einn dag hann var á veiðum
hvar voru músahús,
þá rak hann gular glyrnur
í gráa litla mús.
Ég tek þig sagðir tæfan þá,
un tjábol músin rann.
Hæ, fallera faddirúllan ræ
hún fylgsni öruggt fann

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.

Ljónalagið (Tomba)
Ljónið,ljónið,ljónið,ljónið ljónið ljónið,ljónið.
Ljónið hér,ljónið þar,ljónið alstaðar.
Trallallalla,trallalallla la.
Arrrgggg (ljónaöskur)

Vísur um ref
Ég raula raunakvæði um ref einn,
sem hér býr.
Í græðgi vill hann gleypa
hin góðu skógardýr.
Já þetta er sorgarsöngur

Kisutangó
Mín kisa á vökul eyru
og veiðihár og rófu
og viðkvæmt lítið trýni
hún sleikir oft og þvær.
Hún unir dátt við leiki
og aldrei sýnir klær
og engin kisa í heimi
á svo fimar tær.
Mín kisa dansar tangó,tangó,tangó
hún teygir sig og reigir
og er svo fött og brött.
Mín kisa dansar tangó,tangó,tangó
ég trúa gæti að margir
vildu eiga slíkan kött
Tra - lala - lala- la- Mjá.
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A og B

Lóan er komin

A og B, spott og spé,
grísinn galar uppí tré.
lítil mús til okkar fús
kom og byggði hús.
LAmb í baði, borðar súkkulaði,
hundur jarmar, galar grísinn hátt !

Lóan er komin að kveða burt snjóinn
kveða burt leiðindin, það getur hún.
Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn,
sólskin í dali og blómstur í tún.
Hún hefur sagt mér til syndanna minna,
ég sofi of mikið og vinni ekki hót..
Hún hefur sagt mér að vaka og vinna
vonglaður taka nú sumrinu mót.

A og B, spott og spé,
grísinn galar upp í tré.
Hróp og köll um víðan völl
þá er sagan öll.

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

Bráðum fæðast lítil lömb
(Lag: Fyrr var oft í koti kátt)
Bráðum fæðast lítil lömb,
leika sér og hoppa.
Með lítinn munn og litla vömb
lambagrasið þau kroppa.
Við skulum koma og klappa þeim
kvölds og bjartar nætur,
reka þau í húsin heim,
hvít með gula fætur.
Fuglarnir sem flýðu í haust,
fara að koma bráðum.
Syngja þeir með sætri raust,
sveifla bængjum báðum.
Við skulum hlæja og heilsa þeim,
hjartansglöð og fegin,
þegar þeir koma þreyttir heim
þúsund mílna veginn.

Maístjarnan
Ó, hve létt er þitt skóhljóð
ó, hve lengi ég beið þín,
það er vorhret á glugga
napur vindur, sem hvín,
en ég veit eina stjörnu,
eina stjörnu sem skín,
og nú loks ertu komin,
þú ert komin til mín.
Það eru erfiðir tímar,
það er atvinnuþref,
ég hef ekkert að bjóða,
ekki ögn sem ég gef,
nema von mína og líf mitt
hvort ég vaki eða sef,
þetta eitt sem þú gafst mér
það er allt sem ég hef.
En í kvöld lýkur vetri
sérhvers vinnandi manns
og á morgun skín maísól,
það er maísólin hans,
það er maísólin okkar,
okkar einingarbands,
fyrir þér ber ég fána
þessa framtíðarlands.
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Vertu til
Vertu til er vorið kalla á þig,
vertu til
að leggja hönd á plóg.
Komdu út
því að sólskinið vill sjá þig
sveifla haka
og rækta nújan skóg,
sveifal haka
og rækta nýjan skólg.

Vorvindar glaðir
Vorvindar glaðir,glettnir og hraðir
geysast um löndin létt eins og börn.
Lækirnir skoppa,hjala og hoppa,
hvíld er þeim nóg í sæ eða tjörn.
Hjarað mitt litla hlustaðu á,
hóar nú smailinn brúninni frá.
Fossbúinn kveður, kætir og gleður,
frjálst er í fjalladal.

Krummalög
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 :,:

Krummi svaf í klettagjá
Krummi svaf í klettagjá
kaldri vetrarnóttu á,
verður margt að meini.
Fyrr en dagur fagur rann
freðið nefið dregur hann
undan stórum steini.

lítur yfir byggð og bú
á bæjum fyrr en vakna hjú
Veifar vængjum skjótum

Krumminn á skjánum
Krumminn á skjánum,
kallar hann inn:
“gef mér bita’af borði þínu,
bóndi minn!”
Bóndi svara býsna reiður:
“Burtu farðu, krummi leiður.
Líst mér að þér lítill heiður,
ljótur ertu’ á tánum,
Krumminn á skjánum.”

Krumminn í hlíðinni
Krumminn í hlíðinni
hann fór að slá,
þá kom lóa lipurtá
og fór að raka ljá.
Hann gaf henni hnappa þrjá
og bannaði henni´að segja frá
en hann spói spíssnefur
hann sagði frá,
prakkarinn sá.
Þó var ljáin ekki nema
hálft annað puntstrá.

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

Á sér krummi ýfði stél,
einnig brýndi gogginn vel,
flaug úr fjallagjótu
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Líkaminn

Hvar ert þú ?

Lagið um líkamann

Þumalfingur, þumalfingur,
hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég!
Góðan daginn, daginn, daginn!

Er þetta penni? - Nei, þetta er enni.
Er þetta kaka? -Nei, þetta er haka.
Er þetta Stebbi? - Nei, þetta er nebbi.
Er þetta Unnur? - Nei, þetta er munnur.
Er þetta tár? - Nei, þetta er hár.
Er þetta lunga? - Nei, þetta er tunga.
Er þetta skinn? - Nei, þetta er kinn.
Er þetta önd? - Nei, þetta er hönd.
Er þetta slingur? - Nei, þetta er fingur.
Er þetta hagi? - Nei, þetta er magi.
Eru þetta skæri? - Nei, þetta er læri.
Er þetta tré? - Nei, þetta er hné.
Er þetta gil? - Nei, þetta er il.
Er þetta ká? - Nei, þetta er tá.
Er þetta skass? - Nei, þetta er rass.

Tilfinningablús
Ég finn það ofan´í maga - ooohó!
Ég finn það fram í hendur - ooohó!
Ég finn það niður´í fætur - ooohó!
Ég finn það upp í höfuð - ooohó!
:,:Ég finn það hér og hér og hér
og hér og hér og hér hvað ég er glöð!
Hér inni´í mér!:,:

(vísifingur, langatöng, baugfingur, litli fingur)

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.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Bringa, magi, bak og rass.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.

(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.)

Ég heyri svo vel
Ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa.
Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa,
ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa.
Heyri hárið vaxa, heyri neglurnar lengjast,
heyri hjartað slá.
Þú finnur það vel, allt færist nær þér.
Þú finnur það vel, þú kemur nær mér.
Þú finnur það vel, allt fæðist í þér,
andlitin lifna og húsin dansa
og vindurinn hlær.
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Tennurnar
Tönnin mín, tönnin mín
Tönnin mín er hvít og fín
Burstuð hún, alltaf er
Bæði þar og hér.
Borða góðan, hollan mat
Á tönnina ekki kemur gat.
Tönnin mín, tönnin mín
Alltaf hvít og fín.
Tönnin er með gati hér
Grátandi hún líka er.
Burstuð hún ekki var
Hvorki hér né þar.
Karíus á henni sat
Og hjó í hana stærðar gat.
Tönnin er með gati hér
Grátandi hún er.

Grænmetisvísur
Þeir sem bara borða kjöt
og bjúgu alla daga
þeir feitir verða og flón af því
og fá svo illt í maga.
En gott er að borða gulrótina,
grófa brauðið, steinseljuna,
krækiber og kartöflur
og kálblöð og hrámeti.
Þá fá allir mettan maga,
menn þá verða alla daga
eins og lömbin ung í haga,
laus við slen og leti.
Sá er fá vill fisk og kjöt
hann frændur sína étur
og maginn sýkist molnar tönn
og melt hann ekki getur.
En gott er að borða gulrótina,
grófa brauðið, steinseljuna,
krækiber og kartöflur
og kálblöð og tómata.
Hann verður sæll og viðmótsljúfur
og vinamargur, heilladrjúgur

og fær heilar, hvítar tennur,
heilsu má ei glata.

Ég á gamla frænku
Ég á gamla frænku sem heitir Ingeborg,
við eftir henni hermum
er hún gengur niður á torg
:,: Og svo sveiflast fjöðrin,
og fjöðrin sveiflast svo:,:
2. hatturinn
3. sjalið
4. taskan
5. pilsið
6. Frænkan

Furðuverk
Ég á augu, ég á eyru,
ég á lítið skrýtið nef.
Ég á augnabrúnir og augnalok
sem lokast er ég sef.
Ég á kinnar og varir rauðar
og á höfði hef ég hár.
Eina tungu og tvö lungu
og heila sem er klár.
Ég á tennur og blóð sem rennur
og hjarta sem að slær.
Tvær hendur og tvo fætur,
tíu fingur og tíu tær.
Ég get gengið og ég get hlaupið,
kann að tala mannamál.
Ég á bakhlið, ég á framhlið
en innst inni hef ég sál.
Því ég er furðuverk, algjört furðuverk
sem að guð bjó til.
Ég er furðuverk, algjört furðuverk,
lítið samt ég skil.
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Vögguvísur
Vögguvísa
Dvel ég í draumahöll
og dagana lofa.
Litlar mýs um löndin öll
liggja nú og sofa.
Sígur ró á djúp og dal,
dýr til hvílu ganga.
Einnig sofna skolli skal
með skottið undir vanga

Sofðu unga ástin mín
Sofðu unga ástin mín.
Úti regnið grætur.
Mamma geymir gullin þín,
gamla leggi og völuskrín.
Við skulum ekki vaka um dimmar nætur.

Bíum, bíum, bambaló
Viðlag:
Bíum, bíum, bambaló,
bambaló og dillidillidó.
Vini mínum vagga ég í ró,
en úti bíður andlit á glugga.
Þegar fjöllin fimbulhá
fylla brjóst þitt heitri þrá,
leika skal ég langspil á;
það mun þinn hugann hugga.
Viðlag…
Þegar veður geisa grimm,
grúfir yfir hríðin dimm,
kveiki ég á kertum fimm,
burt flæmi skammdegisskugga.
Viðlag…

Það er margt sem myrkrið veit
minn er hugur þungur.
Oft ég svarta sandinn leit,
svíða grænan engireit.
Í jöklinum hljóða dauðadjúpar sprungur.

Bí, bí og blaka
Sofðu lengi, sofðu rótt,
seint mun best að vakna.
Mæðan kenna mun þér fljótt,
meðan hallar degi skjótt
að mennirnir elska, missa, gráta og sakna.

Bí, bí og blaka
álftirnar kvaka.
Ég læt sem ég sofi,
en samt mun ég vaka.

Bangsi lúrir

Bíum, bíum bamba,
börnin litlu þamba
fram á fjallakamba.

(lag: Allir krakkar)
Bangsi lúrir, bangsi lúrir
bæli sínu í.
Hann er stundum stúrinn,
stirður eftir lúrinn.
Að hann sofi, að hann sofi,
enginn treystir því.
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Farartæki

Bjössi á mjólkurbílnum

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

Hver ekur eins og ljón
með aðra hönd á stýri?
Bjössi á mjólkurbílnum,
Bjössi á mjólkurbílnum.
Hver stígur bensínið
í botn á fyrsta gíri?
Bjössi á mjólkurbílnum,
hann Bjössi kvennagull.

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

Sigling
Hafið, bláa hafið, hugann dregur.
Hvað er bak við ystu sjónarrönd?
Þangað liggur beinn og breiður vegur.
Bíða mín þar æskudrauma lönd.
Beggja skauta byr bauðst mér aldrei fyrr.
Bruna þú nú, bátur minn.
Svífðu seglum þöndum,
svífðu burt frá ströndum.
Fyrir stafni haf og himinninn.

Börnin ganga yfir brúna,
yfir brúna, yfir brúna.
Börnin ganga yfir brúna,
allan daginn!
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Stóra brúin
Stóra brúin fer upp og niður, upp og niður, upp og
niður.
Stóra brúin fer upp on gniður allan daginn.
Bílarnir keyra yfir brúna….
Flugvélarnar fljúga yfir brúna….

Mata ég þau af móðurtryggð,
maðkinn tíni þrátt um byggð
eða flugu fríða.”
Lóan heim úr lofti flaug,
ljómaði sól um himinbaug,
blómi grær á grundu,
til að annast unga smá,
alla etið hafði þá
hrafn fyrir hálfri stundu.

Skipin sigla undir brúna…..
Fólkið gengur yfir brúna….

Nú er sumar

Krakkarnir hlaupa yfir brúna….
Fiskarnir synda undir brúna….

Sumar
Með sól í hjarta
Með sól í hjarta
og söng á vörum,
við setjumst niður
í grænni laut.
Í lagu kjarri við
kveikjum eldinn,
kakó hitum og
eldum graut.

Nú er sumar
gleðjist gumar,
gaman er í dag.
Brosir veröld víða,
veðurlagsins blíða
eykur yndis hag.
Látum spretta
spori létta
spræka fáka nú.
Eftir sitji engi,
örvar víf og drengi
sumarskemmtun sú.
Tíminn líður,
tíminn býður
sælan sólskinsdag.
Yndi er úti á grundum,
yndi heim þá skundum
seint um sólarlag.

Heiðlóa
Snemma lóa litla í
lofti bláu, dirrindi,
undir sólu syngur:
“Lofið gæsku gjafarans,
grænar eru sveitir lands,
fagur himinhringur.
“Ég á bú í berjamó,
börnin smá í kyrrð og ró
heima í hreiðri bíða.
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Út um mela og móa
Út um mela og móa
syngur mjúkrödduð lóa,
og frá sporléttum spóa
heyrist sprellfjörugt lag.
Viðlag:
A-a-a hollerahahía,
Hollera,ha,ha,hú,hú,
Hollerahahía, hollera,ha,ha,
Hollerahahía hó.

Í sól og sumaryl, ég sat og horfði á
hreykna þrastarmóður mata unga sína smá.
Faðirinn stoltur stóð þar sperrtur hjá
og fagurt söng svo fyllti loftin blá.
Í sól og sumaryl, sér léku lítil börn
ljúft, við litla tjörn.
Í sól og sumaryl, ég samdi þetta lag,
hve fagurt var þann dag.

Út um strendur og stalla,
hlakkar stór veiðibjalla.
Heyrið ómana alla
yfir flóa og fjörð.

Þytur í laufi

Við göngum mót hækkandi sól

Þytur í laufi, bálið brennur
blærinn hvíslar:sofðu rótt.
Hljóður í hafi röðull rennur,
roðnar og býður góða nótt.
Vaka þá ennþá vinir saman,,
vareldi hjá í fögrum dal.
Lífið er söngur glaumur gaman
gleðin hún býr í fjallasal.

Við göngum mót hækkandi sól, sól, sól
og sjáum hana þíða allt er kól, kól,kól
sjá vætlurnar streyma
og vetrinum gleyma
því vorið er komið með sól, sól, sól,

Í sól og sumaryl
Í sól og sumaryl, ég sat einn fagran dag.
Í sól og sumaryl, ég samdi þetta lag.
Fuglarnir sungu og lítil falleg hjón
flugu um loftin blá, hve það var fögur sjón.
Í sól og sumaryl, sér léku lítil börn
ljúft, við litla tjörn.

Ó heill þér bráðláta vor, vor, vor
velkomið að greikka okkar spor, spor, spor,
því ærsl þín og læti
og ólgandi kæti
er æskunnar paradís vor, vor, vor.
Og hjörtu okkar tíðara slá, slá, slá
og slöngvum deyfð og leti okkar frá, frá,frá
og leggum til iðin
í leysingjakliðinn
það litla sem hvert okkar má,má,má.
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Skólinn

ABCD

Það er leikur að læra
A,b,c,d,e,f,g
Eftir kemur h,i,j,k
L,m,n,o einnig p
Ætla ég q þar standi hjá

Það er leikur að læra
leikur sá er mér kær,
að vita meira og meira,
meira’ í dag en í gær.
Bjallan hringir, við höldum
heim úr skólanum glöð,
prúð og frjálsleg í fasi.
Fram nú allir í röð.

Það var einu sinni strákur
Það var einu sinni strákur
sem átti lítinn bíl,
lítinn bíl, bíl, bíl,
lítinn, lítinn, lítinn bíl,
og kennslukonan sagði’ honum
að semja’ um bílinn stíl,
bílinn stíl, stíl, stíl,
semja’ um bílinn, bílinn stíl.
Hann þorði ekki að hika,
hann hélt hún yrði reið,
yrði reið, reið, reið,
yrði voða, voða reið,
og settist við og samdi
þá sögu’ á þessa leið,
þessa leið, leið, leið,
þessa, þessa, þessa leið:

R,s,t,u,v eru þar næst
X,y,z,þ,æ,ö
Allt stafrófið er svo læst
Í erindin þessi lítil tvö.

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 LAUT

Það var einu sinni strákur
sem átti lítinn bíl........

-----

-------
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Fatnaður

Þegar barnið í föt sín fer

Fatavísur
(lag: Gamli Nói)
Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp
Geymum þau í vetur og klæðum okkur betur.
Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp.
Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó.
Þegar út við þjótum og karl úr snjó við mótum.
Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó.
Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í.
Úti regnið bylur, stétt og steina hylur.
Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í.

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!!

Dansi dansi dúkkan mín
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.
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Matur
Kanntu brauð að baka?
Kanntu brauð að baka?
Já, það kann ég!
Svo úr því verði kaka?
Já, það kann ég!
Ertu nú alveg viss um?
Já, það er ég!
Eða ertu ef til vill að gabba mig?
Kanntu mat að sjóða?
Og gestum heim að bjóða?
Kanntu ber að tína?
Og stoppa í sokka mína?
Kanntu að sjóða fiskinn?
Og færa hann upp á diskinn?

Mér finnst best að borða
Mér finnst best 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.
-Fisk og franskar finnst mér gott að fá,
Og flatköku með miklu smjöri og hangikjöti á.

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

Kanntu að vagga barni?
Og prjóna sokka úr garni?
Sérðu, hér er hringur…
Já, það sé ég!
Ég dreg hann á þinn fingur...
Já, það vil ég!
Ertu nú alveg viss um?
Já, það er ég!
Eða ertu ef til vill að gabba mig?
Prestinn mun ég panta...
Já, það vil ég!
Því hann má ei vanta...
Nei, það skil ég...
Ertu nú alveg viss um?
Já, það er ég!
Eða ertu ef til vill að gabba mig?

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

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.
(Svo er hægt að bæta við líkamspörtum og skálda úr
hverju þeir eru)
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Piparkökusöngur
Þegar piparkökur bakast
kökugerðamaður tekur
fyrst af öllu steikarpottin
og eitt kíló margarín.
Bræðir yfir eldi smjörið
en það næsta sem hann gjörir
er að hræra kíló sykurs
saman við það, heillin mín.
Þegar öllu þessu er lokið
takast átta eggjaruður
maður þær og kíló hveitis
hrærir og í potti vel.
Síðan á að setja í þetta
ein litla teskeið pipar
svo er þá að hnoða deigið
og breiða það svo út á fjöl.

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.

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.

Bullulag
Það bjó einn karl í tunglinu,
í tunglinu, í tunglinu.
Það bjó einn karl í tunglinu
og hann hét Eikartré.
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Sígilt
Hjálparhendur (A,b,c,d )

Öxar við ána

Ef að meiðir eitthvað þig
alltaf máttu treysta á mig.
Því með hjálparhöndum þá
hjálpa ég þér ef ég má.

Öxar við ána árdags í ljóma
upp rísi þjóðlið og skipist í sveit.
Skjótum upp fána, skært lúðrar hljóma,
skundum á Þingvöll og treystum vor heit.
Fram, fram, aldrei að víkja,
fram, fram bæði menn og fljóð.
Tengjumst tryggðaböndum,
tökum saman höndum,
stríðum, vinnum, vorri þjóð.

Hjálparhendur
Ó hvar ! Ó hvar ! fæ ég hjálparhönd ?
Ó hendur hvar eruð þið ?
Með regnboganum sem rennur á milli
ó hendur hvar eruð þið ?

Ruggutönn
Ég er með lausa tönn
Hún ruggar geðveikt mikið
Pabbi vill toga' í mína tönn
En nei, þar dreg ég strikið!
Hún er mín eigin ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggutönn
Ég er með lausa tönn
Hún ruggar er ég tala
Mamma vill taka þessa tönn
Ég neita því og gala:
Hún er mín eigin ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggutönn
Ég er með lausa tönn
Hún ruggar við hvern sopa
Ég sötra saft í óða önn
Því hún ruggar líka er ég ropa!
Ég elska mína ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn
Eg vil ekki missa mina ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggutönn

Stína og brúðan
Á kaupmanninn rétt við búðarborðið
svo brosfögur horfði Stína:
“Ég ætlaði bara að kaupa klæði
í kjól á brúðuna mína.”
“Og hvaða lit viltu, ljúfan,” sagði´ann
“í kjól á brúðuna þína?”
“Hvað, auðvitað rauðan, já ósköp rauðan”
með ákafa svaraði Stína.
Hann brosandi fór og klippti klæðið.
“Hvað kostar það?” spurði Stína.
“Einn koss” hann svaraði, “kostar klæðið
í kjól á brúðuna þína.”
Í búðinni glumdi við gleðihlátur,
er glaðlega svaraði Stína:
“Hún mamma kemur í bæinn bráðum
og borgar skuldina mína.”
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Það búa litlir dvergar
Fimmeyringurinn
Ef að nú hjá pabba einn fimmeyring ég fengi
fjarskalega hrifin og glöð ég yrði þá.
Ég klappa skyldi pabba og kyssa vel og lengi
og kaupa síðan allt sem mig langar til að fá.

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

Indjánalagið
Fyrst kaupi ég mér brúðu sem leggur aftur augun,
og armbandsúrið fína af fallegustu gerð.
Og af því hvað hún mamma er orðin þreytt á taugum,
þá ætla ég að kaupa bíl í hverja sendiferð.
Hjólhest og járnbraut ég ætla að gefa Geira,
gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn.
Svo kaupi ég mér döðlur og súkkulaði og fleira
og síðan skal ég gefa pabba allan afganginn.

Það voru einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar,
tíu indíánar í skóginum.
Allir voru með byssu og boga,
allir voru með byssu og boga.
Allir voru svo kátir og glaðir!
Þeir ætluðu að fella björninn.
Uss! Þarna heyrðist eitthvað braka.
Uss! Þarna heyrðist fugl að kvaka.
Fram kom stóri og grimmi björninn!
Þá hlupu þeir allir heim til sín.

Haldið ekki að Halli...

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.

Haldið’ ekki ‘ann Halli komi á grúfunni,
á heljarstökki fram af einni þúfunni.
Hann fór það bara fínt,en hélt hann hefði týnt
:,:gleraugunum, höfðinu eða húfunni:,:

Hann var ekki hræddur við björninn.
BAMM!! - hann skaut og hitti björninn.
Tók svo af honum allan haminn
og hélt heim til hinna níu.

Keli káti karl

Þá komu:
Einn og tveir og þrír indíánar,
fjórir og fimm og sex indíánar.
Sjö og átta og níu indíánar allir að skoða björninn.

Ég heiti Keli, káti karl
og kraftajötun er!
Þegar ég fer út-út,
hrökkva’ allir í kút-kút.
Ég heiti Keli káti karl
- tra la la la la la la la!
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Óskasteinar
Fann ég á fjalli fallega steina,
faldi þá alla, vildi þeim leyna.
Huldi þar í hellisskúta heillasteina
alla mína unaðslegu óskasteina.
Langt er nú síðan leit ég þá steina
lengur ei man ég óskina neina
er þeir skyldu uppfylla um ævidaga
ekki frá því skýrir þessi litla saga.
Gersemar mínar græt ég ei lengur
geti þær fundið telpa eða drengur.
Silfurskæra kristalla með grænu og gráu
gullna roðasteina rennda fjólubláu.

Ríðum heim til Hóla
Ríðum heim til Hóla.
Pabba kné er klárinn minn,
kistill mömmu fákur þinn.
Ríðum heim til Hóla.
Ríðum út að Ási.
Ef við höfum hraðann á,
háttum þar við skulum ná.
Ríðum út að Ási.
Ríðum heim að Hofi.
Senn er himni sólin af,
sigin ljós í vesturhaf.
Ríðum heim að Hofi.

Dagavísa og mánaðarvísa
Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur,
miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur
og laugardagur og þá er vikan búin.

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

Þorraþræll
Nú er frost á fróni
frýs í æðum blóð.
Kveður kuldaljóð
kári’í jötunmóð.
Yfir laxalóni
liggur klakaþil
hlær við hríðarbil
hamragil.
Mararbára blá
brotnar þung og há
unnar steinum á
yggld og grett á brá.
Yfir aflatjóni
æðrast skipstjórinn.
Harmar hlutinn sinn
hásetinn.

Janúar, febrúar, mars, apríl, maí,
júní, júlí, ágúst,
september, október, nóvember og desember.
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Allir krakkar

Ef þú giftist

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.

Ég skal kaupa þér kökusnúð
með kardímommum og sykurhúð,
ef þú giftist, ef þú bara giftist,
ef þú giftist mér.

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.

Ég skal gefa þér gull í tá
og góða skó til að dansa á,
ef þú giftist, ef þú bara giftist,
ef þú giftist mér.
Ég skal elska þig æ svo heitt
að aldrei við þurfum að kynda neitt,
ef þú giftist, ef þú bara giftist,
ef þú giftist mér.
Ég skal syngja þér ljúflingslög
og leika undir á stóra sög,
ef þú giftist, ef þú bara giftist,
ef þú giftist mér.
Ég skal fela þig fylgsnum í,
svo finni þig ekkert pólití,
ef þú giftist, ef þú bara giftist,
ef þú giftist mér.

Hátt upp í fjöllunum
Hátt upp í fjöllunum búa þrjú tröll
Tröllapabbi, tröllamamma og litli trölli rölli
Bú sagði tröllapabbi
Bú sagði tröllamamma
En hann litli trölli rölli sagði ekki neitt…. USSSSSS
(það má líka segja BÚ hátt og hvellt)

Pálína og saumamaskínan
Það var einu sinni kerling
og hún hét Pálína,
Pálína-na-na, Pála, Pála, Pálína
það eina sem hún átti var saumamaskína,
maskína-na-na, sauma, saumamaskína.

Risatröll
Hérna koma nokkur risatröll HÓ HÓ
Þau öskra svo það bergmálar um fjöll HÓ HÓ
Þau þramma yfir þúfurnar
svo fljúga burtu dúfurnar.
En bak við fjöllin liggur sól í leyni,
hún skín á þau svo verða þau að steini.

Sa – Ta- Na-Ma
Sa Ta Na Ma
Endurtekið fjórum sinnum,
hvíslað
svo inn í sér.
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Komdu niður

Lína langsokkur

Þegar ég var lítil var ég voða feimin oft
Og væri einhver ókunnugur skaust ég upp á loft.
En ef að ég var úti, þegar gest að garði bar,
Ég geystist upp á hlöðuburst og settist niður þar.

Hér skal nú glens og gaman
Við getum spjallað saman.
Gáum hvað þú getur
Vinur, gettu hver ég er.
Verðlaun þér ég veiti
Ef veistu hvað ég heiti.
Vaðir þú í villu,
Þetta vil ég segja þér:

Komdu niður, kvað hún amma.
Komdu niður, sögðu pabbi og mamma.
Komdu niður, komdu niður,
Komdu niður sögðu öll í kór
Svo stækkaði ég meira og þá varð ég voða kát
og veslings pabba og mömmu oft ég setti hreint í mát.
Ég klifraði og hentist yfir hvað sem fyrir var,
Ég hoppaði upp á skólaþak og settist niður þar.

Komdu niður……
En seinna verð ég stærri og það verður gaman þá
og víst er það, að margt þið fáið þá til mín að sjá.
Þá ætla ég nú upp í tunglið strax að fá mér far,
Að finna karlinn skrýtna sem að á víst heima þar.

Ég langömmu á
Ég langömmu á sem að létt er í lund.
Hún leikur á gítar hverja einustu stund.
Í sorg og í gleði hún leikur sitt lag,
jafnt sumar sem vetur, jafnt nótt sem dag.
Dag einn er kviknað í húsinu var
og brunaliðsbíllinn kom æðandi að,
og eldurinn logaði um glugga og göng,
sat sú gamla upp á þaki og spilaði og söng.
Með Súðinni var hún er sigldi’ hún í strand,
með síðasta skipsbátnum komst hún í land.
Í svellandi brimi var sjóleiðin löng
en í skutnum sat amma og spilaði’ og söng.

Viðlagið:
Hér sérðu Línu langsokk
Tralla hopp, tralla hei,
Tralla hopp sa-sa.
Hér sérðu Línu langsokk
Já - líttu, það er ég.
Svo þú sérð minn apa,
Minn sæta, fína, litla apa.
Herrann Níels heitir,
Já hann heitir reyndar það.
Hérna höll mín gnæfir,
Við himin töfraborg mín gnæfir.
Fannstu annan fegri eða
frægðarmeiri stað?
Viðlagið: Hér sérðu Línu langsokk…
Þú höll ei hefur slíka,
Ég á hest og rottu líka.
Og kúffullan af krónum
Einnig kistil á ég mér.
Veri allir vinir,
Velkomnir, einnig hinir.
Nú lifað skal og leikið,
Það skal líf í tuskum hér.
Viðlagið: Hér sérðu Línu langsokk……
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Völuvísa
Söngurinn hennar Siggu
Ég hitti litla dömu,
í París var að hoppa,
sippað getur líka,
fer heim með rifna sokka.
Teikna fína myndir,
býður mér að þiggja,
eina af sér og eina af mömmu,
skrifar undir Sigga.
Samt heilla hana fínir kjólar,
þegar augun í þá rekur,
með maskalit og púðri
og andlit sitt hún þekur.
Dansað getur líka
tja,tja,tja og tangó.
Liðug eins og ormur
vinnur mig í limbó.
Hún á það til að hlæja,
getur líka grátiið.
En oftast brýst í gegnum tárin
sæta litla brosið.
Teikna skrýtnar myndir
býður mér að þiggja
einn af sér og eina af mömmu
skrifar undir Sigga

Klementínudans
Langt fyrir utan ystu skóga
árið sem að gullið fannst
:,:einn bjó smiður útí móa
og hans dóttir sem þú manst.:,:
Litla smáin lofi dáin
lipurtáin gleðinnar
:,:ertu dáin útí gláinn
eins og þráin sem ég bar.:,:

Eitt verð ég að segja þér áður en ég dey,
enda skalt þú börnum mínum kenna fræði mín,
sögðu mér það álfarnir í Suðurey,
sögðu mér það dvergarnir í Norðurey,
sögðu mé það gullinmura og gleym mér ei
og gleymdu því ei:
Að hefnist þeim er svíkur sína huldumey
honum verður erfiður dauðinn.

Skugginn
Ég á lítinn, skrýtinn skugga,
skömmin er svo líkur mér
hleypur með mér úti og inni
alla króka sem ég fer.
Annan daginn lappaléttur
leikur hann sér kringum mig.
Eins og ég hann er á kvöldin
uppgefinn og hvílir sig.
Það er skrýtið, ha,ha,ha,ha,
hvað hann getur stækkað skjótt
ekkert svipað öðrum börnum
enginn krakki vex svo fljótt.
Stundum eins og hugur hraður
hann í tröll sér getur breytt.
stundum dregst hann
saman,saman,
svo hann verður ekki neitt.

Söngvaseiður
Do er dós af djásnum full,
Re er refur, rándýr eitt.
Mí er mýsla, mórautt grey,
Fa er fax á fáki greitt,
So er sólin sæla skin,
La er lamb í lautu´ og mó,
Tí er tína berin berin blá.
Byrjum aftur svo á do o o o
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Sigling
Alli, Palli og Erlingur þeir ætla að fara að sigla,
vantar vænan bát, en vita afbragðs ráð.
Þeir fundu gamalt þvottafat, sem farið var að mygla,
sigla út á sjó og syngja:hæ,hæ,hó".
Seglið var úr afarstórum undirkjól,
mastrið það var skófluskaft og skútan lak og valt.
Og hæ og hó og hæ og hó og hí,
en skítt með það, við skulum komast fyrir því.
Alli vildi ólmur til Ameríku fara,
en Palli sagði Portúgal er prýðis land.
Ertu frá þér Palli, nú ætlum við að spara,
siglum beint og stefnum beint á Grænlandssand.
Ertu frá þér Erlingur þú ert að fara í kaf,
hatturinn þinn fýkur af og feykist út á haf.
Og hæ og hó og hæ og hó og hí
en skítt með það við skulum komast fyrir því.

Á íslensku má alltaf finna svar
Á íslensku má alltaf finna svar
og orða stórt og smátt sem er og var,
og hún á orð sem geyma gleði og sorg
um gamalt líf og nýtt is veit og borg.
Á vörum okkar verður tungan þjál,
þar vex og grær og dafnar okkar mál.
Að gæta hennar gildir hér og nú,
það gerir enginn - nema ég og þú.

Ó mamma gef mér rós
Ó mamma gef mér rós í hárið á mér,
því tveir litlir strákar eru skotnir í mér
Annar er blindur og hinn ekkert sér.
O mamma gef mér rós
í hárið á mér.

Þar er kálfar og þar eru kýr,
Þar er fötur til að mjólk í.

Vaxtalagið
Ég vil geta vaxið eins og tré
í allar áttir alveg langt upp fyrir hné
og hækkað og stækkað og teygst og tognað
og látið sían eins og ekkert sé
Mig langar til að verða voða stór
stærri en hundraðþusund manna karlakór
verða stærri og lengir og mjórri og meiri
og láta síðan eins og ekkert sé.
Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa
vaxa upp í loftið.
Vaxa miklu meira en áður hefur sést
Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa
vaxa í allar áttir
og verða svo stór
Ég vil gnæfa yfir allan heim
og ná með hausinn alveg lang, langt uppí geim
vera stærstur og hæstur og land,lang lengstur
og látið síðan eins og ekkert sé.
Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa
vaxa upp ó loftið.
Vaxa miklu meira en áður hefur sést.
Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa
vaxa í allar áttir
og Verða svo stór
Já, ég vil vaxa í allar áttir og verða svona stór

Með sól í hjarta
Með sól í hjarta
og söng á vörum,
við setjumst niður
í grænni lautu.
í lágu kjarri við
kveikjum eldinn,
kakó hitum og
eldum graut.

Þegiðu stelpa, þúr færð enga rós,
farðu heldur með henni Gunnu út í fjósl.
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Klappa saman lófunum
Klappa saman lófunum,
reka féð úr móunum,
vinna sér inn bita,
láta ekki hann pabba vita.
Klappa saman lófunum
reka féð úr móunum,
tölta á eftir tófunum,
tína egg úr spóunum.

Kvæðið um fuglana
Snert hörpu mín,himinborna dís,
svo hlusti englar guðs í Paradís.
Við götu mína fann ég fjalarstúf
og festi á hann streng og rauðan skúf.
Úr furutré , sem fann ég út við sjó
ég fugla skar og líka úr smiðjumó.
í huganum til himins oft ég svík
og hlýt að geta sungið í þá líf.

Augum mín, þau standa á stilkum
annað starir út í vegg,
og ég held að aldrei aftur
muni á mér vaxa skegg.
Ó, mamma , elsku mamma,
nú é meðal verð að fá,
glás að iðandi ormum,
annars kemst ég ekki á stjá !
Skrímsli eru eins og krakkar…
Ég er lítið lasið skrímsli
og mig langar ekkert út.
Hornin mín eru völt og bleik og mig vanta snýtuklút.
Ég er orðinn upplitaður,
ég er orðinn voða sljór.
Ég held ég hringi í lækni
því að halinn er svo mjór.
Skrímsli eru eins og krakkar…….

Einbúinn

Þeir geta sumir synt á læk og tjörn,
og sumir verða alltaf lítil börn.
En sólin gyllir sund og bláan fjörð
og sameinar með töfrum loft og jörð.

Ég bý í sveit, á sauðfé á beit
og sællegar kýr úti á túni.
Sumarsól heit, senn vermir nú reit
en samt má ég bíða eftir frúnni.

Ég heyri í fjarska villtan vængjaþyt.
Um varpann leikur draumsins perluglit.
Snert hörpu mín himinborna dís,
og hlustið , englar guðs í Parasdís.

Traktorinn minn, reiðhesturinn,
hundur og dálítið af hænum.
kraftaverk eitt til oss gæti leitt
hýrlega mey burt úr bænum.

Lítið ,lasið skrímsli

Veturinn er erfiður mér,
svo andskoti fótkaldur stundum.
Ég sæi þig gera eins og mig.
ylja á þér tærnar á hundum.

Ég er lítið lasið skrímsli
og mig langar ekkert út.
Hornin mín eru völt og veik
og mig vantar snýtuklút.
Ég er orðinn upplitaður,
ég er orðinn voða sljór.
Ég held ég hringi í lækni
því að halinn er svo mjór.
Skrímsli eru eins og krakkar,
ósköp vesæl ef þau næla sér í kveð.
Hver er hræddur við skrímsli
sem er hóstandi og með stíflað nef ?

Þeir segja mér að þeysa að stað,
þær bíði eftir bóndanum vænum.
Ég hef reynt, það veit guð, en það er sko puð
að þræða öll húsin í bænum.
Já ég bý í sveit…..
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Í Hlíðarendakoti
Fyrr var oft í koti kátt,
krakkar léku saman,
þar var löngum hlegið hátt,
hent að mörgu gaman.
Úti' um stéttar urðu þar
einatt skrítnar sögur,
þegar saman safnast var
sumarkvöldin fögur.Hliðarendakoti
Eins við brugðum okkur þá
oft á milli bæja
til að kankast eitthvað á
eða til að hlæja.
Margt eitt kvöld og margan dag
máttum við í næði
æfa saman eitthvert lag
eða syngja kvæði.
Bænum mínum heima hjá
Hlíðar brekkum undir
er svo margt að minnast á,
margar glaðar stundir.
Því vill hvarfla hugurinn,
heillavinir góðir,
heim í gamla hópinn minn,
heim á fornar slóðir.

Dansar á pallinum

Tína þá berjablá
börn í lautu til og frá.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.

Stökur
Afi minn og amma mín
út a Bakka búa.
Þau eru bæði sæt og fín
og þangað vil ég fljúga.
Afi minn fór á honum Rauð
eitthvað suður á bæi
að sækja bæði sykur
og barauð sitt af voru tæi.
Runki fór í réttirnar
ríðandi á honum Sokka.
Yfir holt og hæðirnar
hann lét klárinn brokka.
Fljúga hvítu fiðrirldin
fyrir utan glugga
þarna siglri einhver
inn ofurlítil dugga.
Sigg litla systir mín
situr út í götu,
er að mjólka ána sín
í ofurlitla fötu.

(nöfn barnanna sett í eyðurnar )

……dansar á pallinum,
en …….skellihlær.
……er á sokkunum
og ……datt í gær.
……..keyrir bíl með ……….í
og ………kastar bolta til ……….

Haust

Kristín litla komdu hér
með kalda fingur þína
ég skal bráðum bjóða þér
báða lófa mína.
Fuglinn segir bí bíb í,
bí bí segir Stína.
Kveldúlfur er kominn í
kerlinguna mín

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.
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Pósturinn Páll

Klementínudans

Pósturinn Páll, pósturinn páll

Langt fyrir utan ystu skóga
árið sem að gulli ðfannst
:/:einn bjó smiður út í móa
og hans dóttir sem þú manst :/:

pósturinn Páll og kötturinn Njáll.
Sést hann síðla nætur seinn er
ekki á fætur. Lætur pakka og bréf
í bílinn sinn.
Börnin þekkja Pál og bílinn hans.

Litla smáin, lofi fáin,
lipurtáin gleðinnar,
:/:ertu dáin út í bláinn
eins og þráin sem ég bar:/:

Brosa og hlæja allir er Palli veifar.
Kannski, vertu þó ekki of viss.
Heyrist bank. Bank! Bank!
Dring ! Dring ! Dring !
Um lúgu læðist bréf.

Vikivakar
Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða
draumalandið himinheiða
hlær og opnar skautið sitt
vorið kemur, heimur hlynar,hjartað mitt !
A a…….
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt !

Labba út í mónum
Labba’ úti´í mónum, labba’ úti’ í mónum,
tína ber, tína ber,
verða kalt á klónum, verða kalt á klónum,
hlaupa, hlaupa heim, hlaupa, hlaupa heim.

Gakk þú út í græna lundinn,
gáður fram á bláu sundin
Mundu að það er stutt hver stundin
stopult jarðneskt yndið þitt
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt !

Klifra í klettunum, klifra í klettunum,
litast um, litast um,
verða kalt á kollinum, verða kalt á kollinum,
hlaupa, hlaupa heim, hlaupa, hlaupa heim.

A a…..
Vorið kemur eimur hlýnar, hjartað mitt !

Fara á skautum, fara á skautum,
renna hratt, renna geysihratt,
verða kalt á tánum, verða kalt á tánum,
hlaupa, hlaupa heim, hlaupa, hlaupa heim.

Allt hið liðna er ljúft að geyma
láta sig í vöku dreyma
Sólkinsdögum síst má gleyma
segðu engum mann hitt
vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt !

Róa til fiskjar, róa til fiskjar,
renna’ og draga þorsk, renna’ og draga þorsk.
Háar eru bárurnar, háar eru bárurnar,
best að halda heim, best að halda heim.

A a….
vorið kemur heimur hlýnar, hjratað mitt
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Litli Siggi

segir kvakk, kvakk, kvakk.

(lag: Allir krakkar)
Litli Siggi og litla Sigga
löbbuðu út í mó.
Bæði ber að tína
í berja fötu sína.
Það var gaman, það var gaman.
Hopp og hæ og hó!
Litli Siggi, litli Siggi
litla þúfu fann.
Blessuð berin ljúfu
byrgðu alla þúfu.
Eitt af öðru, eitt af öðru
upp í munninn rann.
Litla Sigga, litla Sigga
lítinn bolla sá.
En sá litaljóminn,
litlu fögru blómin.
Þau ég tíni, þau ég tíni,
þau skal mamma fá.

Frost er úti fuglinn minn
Frost er úti fuglinn minn,
ég finn hvað þér er kalt.
Nærðu engu í nefið þitt,
því nú er frosið allt?
En ef þú bíður augnablik
ég ætla að flýta mér,
að biðja hana mömmu mína
um mylsnu handa þér.

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
vagga vibbe, vabbe, vibbe til og frá.
Ein þeirra vappar og sperrir stél
fremst í flokki og segir kvakk, kvakk, kvakk,
segir kvakk, kvakk, kvakk.

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

Lóan er komin
Lóan er komin að kveða burt snjóinn
kveða burt leiðindin, það getur hún.
Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn,
sólskin í dali og blómstur í tún.
Hún hefur sagt mér til syndanna minna,
ég sofi of mikið og vinni ekki hót..
Hún hefur sagt mér að vaka og vinna
vonglaður taka nú sumrinu mót.

Sá ég spóa
Sá ég spóa
Suður í flóa.
Syngur lóa út um móa:
“bí, bí, bí, bí”
vorið er komið víst á ný.
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Allt sem er gult, gult
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla Kínverjann.

Heiðlóa
Snemma lóa litla í
lofti bláu, dirrindi,
undir sólu syngur:“
Lofið gæsku gjafarans,
grænar eru sveitir lands,
fagur himinhringur.
“Ég á bú í berjamó,
börnin smá í kyrrð og ró
heima í hreiðri bíða.
Mata ég þau af móðurtryggð,
maðkinn tíni þrátt um byggð
eða flugu fríða.”
Lóan heim úr lofti flaug,
ljómaði sól um himinbaug,
blómi grær á grundu,
til að annast unga smá,
alla etið hafði þá
hrafn fyrir hálfri stundu.

Rauð, rauð, rauð
er rósin hennar mömmu.
Rauð, rauð, rauð
er rjóða kinnin mín.
Allt sem er rautt, rautt
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla indíánann.
Svart, svart, svart
er sjalið hennar frænku.
Svart, svart, svart
er litla lambið mitt.
Allt sem er svart, svart
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla svertingjann.
Blátt, blátt, blátt
er hafið bláa hafið.
Blár, blár, blár
er blái himininn.
Allt sem er blátt, blátt
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla sjómanninn.

Litir
Litirnir
Grænt, grænt, grænt
er grasið úti í haga.
Grænt, grænt, grænt
er gamla pilsið mitt.
Allt sem er grænt, grænt
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla Jón á Grund

Hvít, hvít, hvít
er hvíta snjókerlingin.
Hvít, hvít, hvít
eru skýin sem ég sé.
Allt sem er hvítt, hvítt
finnst mér vera fallegt
fyrir vin minn, litla snjókarlinn.

Gul, gul, gul
er góða appelsínan.
Gul, gul, gul
er gamla húfan mín.
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Ég bið að heilsa !
Nú andar suðrið sæla vindum þýðum,
á sjónum allar bárur smáar rísa
og flykkjast heim að fögru landi ísa,
að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum.

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, hbítur, fjólublár.

Endurvinnslulagið
(lag: Út í mó inn í skóg)

Vetur,sumar,vor og haust
hér er fjörið endalaust.
Við flokkum og nýtum allt ruslið hér,
og flest í græna tunnu fer.
Fernur skolum og pressum þær,
þó vatnið sullist niður á tær.
Því við elskum okkar móðir jörð,
og ætlum að standa um hana vörð.

Ó heilsið öllum heima rómi blíðum
um hæð og sund í drottins ás t og friði;
kyssi þið, bárur bát á fiskmimiði,
blási þið ,vindar hlýtt á kinnum fríðum.
Vorboðinn ljúfi, fuglinn trúr sem fer
með fjaðrabliki háa vegaleystu
í sumardal að kveða kvæðin þín
Heilsaðu einkum ef að fyrir ber
engill með húfu og rauðan skúf, í peysu;
þröstur minn ´goður það er stúlkan mín.

Fagur fiskur í sjó
Fagur fiskur í sjó,
brettist upp á á halnum
með rauða kúlu á magangum.
Vanda,banda,
gættu þinna handa.
Vingur , slingur,
vara þín fingur.
Fetta ,bretta,
svo kal högg á hendi detta

Ég lonníetturnar
Ég lonníetturnar lét á nefið
svo lesið gæti ég frá þér bréfið.
Ég les það oft og mér leiddis aldrei
og lifað gæti ég ei án þín.
Traöla la la la la ljúfa,
tral-la la la la la ljúfa.
Ég las það oft og mér leiddis aldrei
og lifð gæti ég ei án þín.

Buxur,vesti brók og skór.
Buxur,vesti,brók og skó,
bæta sokka nýta,
húrtetur,hálsklút þó,
háleistana hvíta.
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Bullulög
Upp á grænum, grænum…
Upp á grænum, grænum himinháum hól
sá ég hérahjónin ganga.
Hann með trommu
- bomm, bomm, bombarombommbomm!
Hún með fiðlu sér við vanga.
Þá læddist að þeim ljótur byssukarl
sem miðaði í hvelli!
En hann hitti bara trommuna sem small
og þau hlupu og héldu velli.

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!

Tombai
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
Tra la la la la, tra la la la la
Tra la la la la la - Hei!

Á leikskólanum gaman er
(forsöngvari og kór syngjast á)
:: Á Leikskólanum gaman er::
::Svo komdu nú og vertu með::
::Gleðin hún er alltaf hér::::1.2.3 :: ::4.5.6:: ::7.8::
::9,10::
::Á leikskólanum líkar mér::

Óli og Berta
Óli fór til Bertu, bakaríistertu,
og bað hana að kyssa sig.
Þá sagði Berta, bakaríisterta:
“Bara ef þú elskar mig!”
Þá sagði Óli, sem var á hjóli,
“Berta, ég elska þig!”
Glöð sagði Berta, bakaríisterta,
“Nú máttu kyssa mig!”
(“kyss - kyss” (kysst út í loftið))

Gamli Nói
Gamli nói, gamli Nói
keyrir kassabíl
Hann kann ekki að stýra
Brýtur alla gíra
Gamli Nói, gamli Nói
Keyrir kassabíl
Gamli Nói, gamli Nói
Gekk á smíðapall
Að hamra, hefla og saga
Hamaðist alla daga
Svo kom flóðið, svo kom flóðið
Þetta vissi karl.
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Jólalög
Það á að gefa börnum brauð
Það á að gefa börnum brauð
að bíta í á jólunum,
kertaljós og klæðin rauð,
svo komist þau úr bólunum,.
Væna flís af feitum sauð,
sem fjalla gekk á hólunum.
Nú er hún gamla Grýla dauð,
gafst hún upp á rólunum.

Ég sá mömmu kyssa jólasvein
Ég sá mömmu kyssa jólasvein,
við jólatréð í stofunni í gær.
Ég læddist létt á tá
til að líta gjafir á,
hún hélt ég væri steinsofandi
Stínu dúkku hjá,
og ég sá mömmu kitla jólasvein
og jólasveininn út um skeggið hlær.
Já sá hefði hlegið með
hann pabbi minn hefð'ann séð
mömmu kyssa jólasvein í gær.

Hvít jól
Ég man þau jólin, mild og góð
er mjallhvít jörð í ljóma stóð.
Stöfum stjörnum bláum,
frá himni háum
í fjarska kirkjuklukknahljóm.
Ég man þau jól, hinn milda frið
á mínum jólakortum bið
að æfinlega eignist þið
heiða daga, helgan jólafrið.

Skín í rauðar skotthúfur
Skín í rauðar skotthúfur
skuggalangan daginn,
jólasveinar sækja að
sjást um allan bæinn.
Ljúf í geði leika sér
lítil börn í desember,
inn í frið og ró, út í frost og snjó
því að brátt koma björtu jólin,
bráðum koma jólin.
Uppi á lofti, inni í skáp
eru jólapakkar,
titra öll af tilhlökkun
tindilfættir krakkar.
Komi jólakötturinn
kemst hann ekki í bæinn inn,
inn í frið og ró, út í frost og snjó,
því að brátt koma björtu jólin,
bráðum koma jólin.
Stjörnur tindra stillt og rótt,
stafa geislum björtum.
Norðurljósin loga skær
leika á himni svörtum.
Jólahátíð höldum vér
hýr og glöð í desember
þó að feyki snjó þá í friði og ró
við höldum heilög jólin
heilög blessuð jólin.
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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.

Babbi segir
Babbi segir, Babbi segir:
“Bráðum koma dýrðleg jól”
Mamma segir, mamma segir:
„Magga fær þá nýjan kjól.“
Hæ, hæ, ég hlakka til
hann að fá og gjafirnar,
bjart ljós og barnaspil,
borða sætu lummurnar.

Við kveikjum tveimur kertum á
og komu bíðum hans.
Því Drottin sjálfur soninn þá
mun senda í líking manns.

Við kveikjum þremur kertum á
því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér.

Við kveikjum fjórum kertum á;
brátt kemur gesturinn
og allar þjóðir þurfa að sjá
að það er frelsarinn.

Babbi segir, babbi segir:
„Blessuð Magga'ef stafar vel,
henni gef ég, henni gef ég
hörpudisk og gimburskel.“
Hæ, hæ, ég hlakka til
hann að fá og gjafirnar,
bjart ljós og barnaspil,
borða sætu lummurnar.

Við kveikjum einu kerti á

Við kveikjum einu kerti á,
Hans koma nálgast fer,
sem fyrstu jól í jötu lá
og jesúbarnið er.

Jólin alls staðar
Jólin, jólin alls staðar
með jólagleði og gjafirnar.
Börnin stóreyg standa hjá
og stara jólaljósin á.
Jólaklukka boðskap ber
um bjarta framtíð handa þér
og brátt á himni hækkar sól,
við höldum heilög jól.
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Gekk ég yfir sjó og land

Gefðu mér gott í skóinn

Gekk ég yfir sjó og land
og hitti þar einn gamlan mann,
spurði hann og sagði svo:
Hvar áttu heima?
Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi,
Klapplandi.
Ég á heima á Klapplandi,
Klapplandinu góða.

Gefðu mér gott í skóinn,
góði jólasveinn í nótt.
Úti þú arkar snjóinn,
inni sef ég vært og rótt.
Góði þú mátt ei gleyma,
glugganum er sef ég hjá.
Dásamlegt er að dreyma ,
dótið sem ég fæ þér frá

(Stapplandi, Grátlandi,Hnerrlandi Hlæjlandi,Hvísllandi
og Íslandi).

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.

Góði sveinki gættu að skó
gluggakistum á.
Og þú mátt ei arka hjá
án þess að setja neitt í þá.
Gefðu mér eitthvað glingur,
góði jólasveinn í nótt,
meðan þú söngva syngur ,
sef ég bæði vært og rótt

Jólasveinar einn og átta
Jólasveinar einn og átta,
ofan komu 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.

Í skóginum stóð kofi einn
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.
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Nú er Gunna á nýju skónum

Snæfinnur sjókarl

Nú er Gunna á nýju skónum,
nú eru að koma jól.
Siggi er á síðum buxum,
Solla á bláum kjól.
Solla á bláum kjól
Siggi er á síðum buxum,
Solla á bláum kjól.

Snæfinnur snjókarl var með snjáðan pípuhatt,
gekk í gömlum skóm og með grófum róm,
gat hann talað rétt og hratt.
Snæfinnur snjókarl var bara sniðugt ævintýr
segja margir menn en við munum enn.
Hve hann mildur var og hlýr.
En galdrar eru geymdir í gömlu skónum hans,
ef lét hann þá á fætur sér þá fór hann óðara í dans.
Snæfinnur snjókarl, hann var snar að lifna við
og í leik sér brá æði léttur þá uns hann leit í sólskinið.

Mamma er enn í eldhúsinu
eitthvað að fást við mat.
Indæla steik hún er að færa
upp á stærðar fat.
Pabbi enn í ógnarbasli
á með flibbann sinn.
"Fljótur, Siggi, finndu snöggvast
flibbahnappinn minn".
Kisu er eitthvað órótt líka,
út fer brokkandi.
Ilmurinn úr eldhúsinu
er svo lokkandi.
Jólatréð í stofu stendur,
stjörnuna glampar á.
Kertin standa á grænum greinum,
gul og rauð og blá.

Folaldið mitt hann Fákur
Folaldið mitt hann Fákur,
fæddur var með hvítan hóf,
og er hann áfram hentist
öll var gatan reykjakóf.
Hestarnir allir hinir
hæddu Fák og settu hjá
í stað þess að stökkva í leikinn
stóð hann kyrr og horfði á.
Svo eitt sinn á jólakvöld
jólasveinninn kom.
Fæ ég þig nú fákurinn
fyrir stóra sleðann minn?
Þá urðu klárar kátir
kölluð í einni hjörð.
Folaldið með fótinn hvíta
frægu eru um alla jörð.

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 enginn
vandi eru um slíkt að spá.
Eitt er víst að alltaf verður
ákaflega gaman þá.
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Bjart yfir Betlehem

Grýlukvæði

Bjart er yfir Betlehem,
blikar jólastjarna.
Stjarnan mín og stjarnan þín,
stjarnan allra barna.
Var hún áður vitringum
vegaljósið skær.
Barn í jötu borið var,
barnið ljúfa, kæra.

Það á að gefa börnum brauð
að bíta í á jólunum,
kertaljós og klæðin rauð
svo komist þau úr bólunum.
Væna flís af feitum sauð
sem fjalla gekk á hólunum,
nú er hún gamla Grýla dauð,
gafst hún upp á rólunum

Adam átti syni sjö
Nú skal segja

Adam átti syni sjö,
sjö syni átti Adam.
Adam elskaði alla þá,
því allir gerðu sem Adam, já:
hann sáði,
hann sáði,
hann klappaði saman lófunum,
hann stappaði niður fótunum,
hann liðkaði sig í lendunum
og snéri sér í hring

Nú skal segja, nú skal segja
hvernig litlar telpur gera,
vagga brúðum, vagga brúðum.
og svo snúa þær sér í hring
Nú skal segja, nú skal segja
hvernig litlar drengir gera,
sparka bolta,sparka bolta
og svo snúa þeir sér í hring

Ó Grýla
Grýla heitir grettin mær,
gömlum helli býr,
hún unir sér í sveitinni
við sínar ær og kýr.
hún þekkir ekki glaum né glys
né götulífsins spé
og næstum eins og nunna er
þótt níuhundruð ára sé.
Ó grýla, ó, Grýla, ó Grýla
í gamla hellinum

í

Nú skal segja, nú skal segja
hvernig ungar stúlkur gera,
þær sig hneigja, þær sig hneigja,
og svo snúa þær sér i hring.
Nú skal segja, nú skal segja
hvernig ungir piltar gera,
taka ofan,taka ofan,
og svo snúa þeir sér í hring.
Nú skal segja, nú skal segja
hvernig gamlar konur gera,
prjóna sokka, prjóna sokka,
og svo snúa þær sér í hring
Nú skal segja, nú skal segja
hvernig gamlir karlar gera,
taka í nefið,taka í nefið,
og svo snúa þeir sér í hring.

49

Skreytum hús með

Skín í rauðar skotthúfur

Skreytum hús með greinum grænum
fal la la la la fa la la la
Gleði ríkja skal í bænum
fal la la la la fa la la la
Tendrum senn í trénu bjarta
fal la la la la fa la la la
Tendrum ljós í hverju hjarta
fa la la la la fa la la la

Skín í rauðar skotthúfur
skugglangan daginn,
jólasveinar sækja að
sjást um allan bæinn
Ljúf í gleðir leika sér
lítil börn í desember
inn í frið og ró út í frost og snjó
því að brátt koma koma björtu jólin,
bráðum koma jólin

Ungir gamlir allir syngja
fal la la la la fa la la la
engir sorgir hugann þyngja
fal la la la la fa la la la
Jólabjöllur blíðar kalla
fal la la la la fa la la la
boða frið um veröld alla
fa la la la la fa la la la.

Heims um ból
Heim um ból helg eru jól,
signuð mær son Guðs ól,
frelsun mannanna, frelsinsins lind,
frumgæði ljóssins, en gjörvöll mannkind,
meinvill í myrkrunum lá,
meinvill í myrkrunum lá.
Heimi í hátíð er ný,
himneskt ljós lýsir ský,
liggur í jötunni lávarður heims,
lifandi brunnur hins andlega seims,
konungur lífs vors og ljóss.
Heyra má himnum í frá
Englasöng: Allelúja
friður á jörðu því faðirinn er
fús þeim að líkna sem tilreiðir sér
samastað syninum hjá.

Á jólunum er gleði og gaman
á jólunum er gleði og gaman
fúm, fúym, fúm.
Þá koma allir krakkar með í kringum jólatréð.
Þá mun ríkja gleðir og gaman,
allir hlæja og syngja saman
fúm, fúm, fúm.
Og jólasveinn með sekk á baki
fúm,fúm,fúm.
hann gægist inn um gættina
á góðu krakkana,
Þá mun ríkja gleðir og gaman,
allir hlæja og syngja saman
fúm,fúm,fúm.
Á jólnunum er gleði og gaman
fúm,fúm,fúm
Þá klingja allar klukkur við
og kalla á gleðir og frið,
Þá mun ríkja gleðir og gaman,
allir hlæja og syngja saman
fúm,fúm,fúm
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Jólin alls staðar

Jólasveinninn kemur í kvöld

Jólin, jólin alls staðar
með jólagleði og gjafirnar.
Börnin stóreyg standa hjá
og stara jólaljósin á.
Jólaklukka boðskap ber
um bjarta framtíð handa þér
og brátt á himni hækkar sól,
við höldum heilög jól.

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
eikki nein köll því áðan bars frétt:
Jólasveininn kemur í kvöld
Hann arkar um sveit og arkar í borg
og kyna margt veit um kæti og sorg.
Jólasveinninn kemur í kvöld !

Fimm mínútur í jól
Er það brúða eða bíll, bók eða lest,
þekkir einhver hér þennan jólagest
sem læðist um með sekk lætur oní skó,
meðan lítil börnin sofa vært í ró.
Hvíldu höfuð hljótt.
Hlustaðu það kemur senn jólanótt.
Úti er snjór, úti er kalt,
úti hljóma
jólabjöllur yfir allt.

Hann sér þig er þú sefur,
hann sér þig vöku í.
og góðum börnum gefur hann
svo gjafir , veistu af því.
Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
ekki nein köll því áðan barst frétt:
jólasveinninn kemur í kvöld !
Mað flautur úr tré og fiðlur í sekk,
bibidibe og bekkedíbekk.
Jólasveinninn kemur í kvöld !
Og brúður í kjól sem bleyta hvern stól,
flugvélar, skip og fínustu hjól.
jólasveinninn kemur í kvöld!
Og engan þar að hryggja
því allir verða með
er börnin fara að byggja sér
bæ og þorp við jólatréð.
Hæ ! Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
ekki nein köll því áðan bars frétt:
Jólasveinninn kemur í kvöld.

Er það brúða eða bíll ….
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Snjókorn falla
Snjókorn falla
á allt og alla
Börnin leika og skemmta sér.
Nú er árstíð
kærleika og friðar
komið er að jólstund.
Vinir hittast
og halda veislu
borða saman jólamat.
Gefa gjafir
fagna sigri ljóssins
syngja saman jólalag.
Á jólaball við höldum í kvöld
Ég ætla að kyssa þig
undir mistiltein í kvöld
við keraljóssins log

væru aðeins lengri
en hve gaman væri þá.
Snjókorn falla
á allt og alla
Börnin leika og skemmta sér
Nú er árstíð
kærleika og friðar
komið er að jólastund
Vinir hittast og halda veislu
borða góðan jólamat
Gefa gjafir
fagna sigri ljóssins
syngja saman jólalag

Plötur hljóma
söngvar óma
gömlu lögin syngjum hátt
Bara ef jól jólin
væru aðeins lengri
en hve gaman væri þá.
Viðlag
Plötur hljóma
söngvar óma
gömlu lögin syngjum hátt
Bara ef jól jólin
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Lubbalög
Aa
(Í skóginum stóð kofi einn)
A, a, a, hvað amma er góð,
afi er líka gæðablóð.
Afi segir a, a, a,
amma svarar: Ha?
Amma segir. Alli minn,
Alli, þú ert besta skinn.
Alli segir a,a, a,
amma svarar: Tja

Bb
(Inn og út um gluggann)
Blása sápukúlur,
blása sápubólur.
Blása, mása og blása
b, b, b, b, b.
Sjá þær úti svífa
sjá þær hærra klífa.
Blása, mása og blása
b, b, b, b, b.

Nn
(Ríðum heim til hóla)
Nudda á sér nefið
n, n, n, n, mig kitlar svo.
N, n, n, nebbanudd,
núna lagar kvefið.
Nefið er með nasir,
nös og nös, þær eru tvær.
Spegilinn ég næ í nú,
nefið við mér blasir.

Mm
(Þumalfingur, þumalfingur)
Músin mjúka
má hún fá
í magann sinn
meiri ost, meiri ost?
M, m, m, m, m, m.
Músin maular
mjúkan ostinn.
Má ég fá
mjúkan ost, músarost
m, m, m, m, m, m.

Dd
(Krummi svaf í klettagjá)
Úti drjúpa droparnir,
detta og sletta soparnir,
heyrist í þeim d, d, d,
þeir detta, sletta og skvetta.
Kiddi og Edda dansa dátt,
d, d, d, þau kalla hátt
þegar þau heyra þetta,
já, heyra dropa detta.
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Íí*Ýý
(Fljúga hvítu fiðrildin)
Íris kallar í, í, í,
í hvað þetta er gaman.
Ívar botnar ekkert í,
í öllu þessu saman.

Jeppinn fór á jökulinn,
Jórunn hún var bílstjórinn,
j, j, spólar jeppinn þar,
í jökli fastur var.
Jeppinn uppi á jökli sat,
j, j, spólar á sig gat.
Jórunn onaf jökli gekk,
jeppann vantar dekk.

Úú
(Yfir kaldan eyðisand)

Hh

Úlla hrópar ú, ú, ú,
ú er skráð á spjöldin.
Uglan segir ú-hú-hú
úti seint á kvöldin.

Hott, hott á hesti,
hesturinn minn besti,
hlauptu og stökktu h, h, h.

(Göngum, göngum)

Blesi og Skjóna
reka upp hrossahlátur:
Ho, ho, hah, h, h, h.

Ee
(Klappa saman lófunum)
Edda hugsar e, e, e,
e, e, e, ég held ég sé
ekki best í þessu,
ég er með flest í klessu.

Vv
(Inn og út um gluggann)
Viltu hlusta á vindinn,
varla er hann neitt fyndinn.
Vindurinn að vestan
v, v, v, v, v.
Úti er vonskuveður,
veðrið engan gleður.
Úti væla vofur:
vú, vú, vú, vú, vá.

Uu
(Fljúga hvítu fiðrildin)
Ef þú ferð að ulla á mig,
u, u, ljóti Tóti.
U, u, u ég ulla á þig,
ég ulla bara á móti

Jj
(Í skóginum stóð kofi einn)
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Ll

Ff

(Ríðum heim til Hóla)

(Kisa mín, kisa mín)

Lubbi er að lita,
loftið blátt og gula sól,
lögguhúfu, lamb og stól,
l, l, l, l lita.

Fiðrildi, fiðrildi
flögrar úti í haga,
f, f, f – f, f, f,
flýgur alla daga.

Litar hann og litar

Fiðrildi, fiðrildi
fýkur úti í vindi,
f, f, f – f, f, f,
flýgur heim í skyndi

litar grænt og rautt og blátt,
litar dökkt og ljóst og grátt,
l, l, l, l litar.

Ss
Gg

(Fljúga hvítu fiðrildin)

(Þumalfingur, þumalfingur)
Hænan segir gagga gagg,
í gogginn fær
grjónagraut, grjónagraut
g, g, g, g, g, g, g.
Haninn segir gaggalagó
og galar hátt:
gefðu mér, gefðu mér
g, g, g, g, g, g, g.

Sunna litla uss, uss, uss,
ekki þessi læti.
S, s, s, s, sussu suss,
sýndu minni kæti.
Ef þú getur ekki hætt
allir sveia og fussa.
Reyndu nú að sofna sætt,
s, s, ussu sussa.

Ii*Yy
(Yfir kaldan eyðisand)
Illa hnýtir Indriði
á sig fína bindið.
Imba flissar i hi hi,
i hi, þetta er fyndið.

Oo
(Yfir kaldan eyðisand)
Oddur segir oho ho,
o, ég þarf að fara.
Olga svarar: So, so, so,
so, so, farðu bara.
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Pp

Kk

(Hjólin á strætó)

(Kisa mín, kisa mín)

Sjáið poppið poppa
p, p, p,
hoppi-popp
skoppi-popp
poppa, hoppa og skoppa
p, p, p,
pompa niðrá gólf.

Kónguló, kónguló,
kann svo vel að spinna,
kraftaþráð, k, k, k,
klár er hún að tvinna.

Popp úr poka og potti
p, p, p,
poka-popp
potta-popp
popp úr poka og potti
p, p, p,
poppar upp í loft.

Tt
(Göngum, göngum)

Kónguló, kónguló,
kenndu mér að vefa.
Komdu nú, k, k, k,
komdu og hættu að þrefa.

Öö
(Fljúga hvítu fiðrildin)
Ögn er bæði súr og svekkt,
sömuleiðis Össi.
Ö, hvað það er ömurlegt,
ö, ö, segir Bjössi

Áá
(Fljúga hvítu fiðrildin)

Tomm-tomm tommu,
Tumi slær á trommu,
t, t, t, t
tromm, tromm,
tromm.
Trumm, trumm, trumbu,
berjum fast á bumbu,
t, t, t, t
tromm, tromm,
tromm.

Á, á, hrópar Ási Sig,
á, á, þvílíkt bjástur.
Á, á, á, ég meiddi mig,
má ég þá fá plástur?

Þþ
(Stóra brúin fer upp og niður)
Uppi í lofti þotan þýtur,
þotan þýtur,
þotan þýtur.
Uppi í lofti þotan þýtur
þ, þ, þ, þ, þýtur.
Þórður upp í loftið lítur,
loftið lítur, l
oftið lítur.
Sér þar hvernig þotan þýtur
þ, þ, þ, þ, þýtur.
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Rr
(Hann Tumi fer á fætur)
Börnin renna sér og róla
og reyna að flýta sér
og þau rugga, rúlla og góla
í rigningunni hér.
Já, þau róla sér og renna,
renna á skautum hér.
Já, þau róla sér og renna
r-r-r-r-r-r-r.

Ðð
(Lóan er komin)
Vitið þið það hvernig lúðunni líður?
Lúðunni góðu sem þið hafið séð.
Meðan hún niðri á botninum bíður,
böðuð í vaðandi ð-ð-ð-ð-ð.
Lúðan í stuðið er boðin og búin,
biður um eitthvað að dúða sig með.
Niður á púðann svo liðast hún lúin,
loðmælt og suðandi ð-ð-ð-ð-ð.

Ææ
(Fljúga hvítu fiðrildin)
Þegar Ævar æjar sér
enginn fær að hlæja.
Æ, æ, segir Ævar hér,
æ, æ, æ - æ jæja.

Óó
(Fljúga hvítu fiðrildin)
Ótal sinnum ó, ó, ó,
Óli var að góla.
Heyrir enginn ó, ó, ó,
ó, ó, ó frá Óla?
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