SANGER I SPIREN
Blomster små
Blomster små, gule, blå titter opp av marken nå.
Vinker til ......lill, for hun/han er så snill
Blåveisen
Blåveisen borte i bakken står,
nikker og sier at nå er det vår.
Barna de plukker så mange de ser,
springer så hjem mens de leker og ler.
Mor, sier barna. Nå er det vår,
blåveisen ute i bakken står,
barbent og liten og lubben og blå,
vi kan vel også gå barbente nå.
Blåveisen får ikke snue som vi,
går dere barbent så får dere svi.
Ingen må ta av seg strømper og sko,
før gjøken i grantoppen sier ko-ko.
Bestemor Skogmus`s vise
Når en liten mus skal ut å gå, må hun se seg for å passe på.
Det er mange her som ønsker at, få en deilig musestek til midaagsmat.
Kanskje blir det meg, kanskje blir det deg, kanskje blir det tra-la-lei.
Dyrene i Afrika
Det er ei lita dyrevise som du nå får høre
om dyrene i afrika og alt de har å gjøre.
Ojajaja ohaha, ojajaja ohahaha
om dyrene i afrika og alt de har å gjøre.
Høyt oppi trærne vokser kokosnøtter og bananer,
og der bor mange fornemme og fine bavianer.
Ojajaja ohaha, ojajaja ohahaha
der bor mange fornemme og fine bavianer.
Og ungene blir vogget i en palmehengekøye,
og barnepika er en gammel skravlepapegøye.
Ojajaja ohaha, ojajaja ohaha
og barnepika er en gammel skravlepapegøye.
Osv...mange vers

Det er kaldt i januar
Det er kaldt i januar, snø og is i februar
mars er heller ikke mild, men det lysner i april.
Mai er måneden da vi sår, i juni alt i blomstring står.
I juli tar vi høyet inn, i august står korn i bind.
I September bær på busk, i oktober regn og dusk
I november kommer sne, i desember juletre.
Det snør , det snør
Det snør , det snør, tiddelibom.
Det er det det gjør, tiddelibom.
Nå snør det mye mer enn før. Tiddelibom og hutte meg tu.
Så kaldt det er , tiddelibom.
Jeg kjenner det her, tiddelibom.
Jeg kjenner det på mine tær. Tiddelibom og huttemeg tu.
Du har to øyne
Du har to øyne som du kan se med, og munnen kan du blant annet le med,
og du kan smake, og du kan høre, og selv bestemme hva du vil gjøre, og du kan lukte en appelsin,
og du kan føle med hånden din.
En ekte lofottorsk jeg er
En ekte lofottorsk jeg er, for jeg er født i Honningsvær.
Fadderullandei, fadderullandei, fadderullan, dullan dei.
Den gang jeg var et torskeegg, nå er jeg voksen torsk med skjegg
ref..
Da jeg var lite torskebarn, jeg passet meg for krok og garn
ref..
jeg gjemte meg for sild og sei, for alle ville spise meg
ref..
men nå er jeg blitt stor og slem, nå er det jeg som spiser dem
ref..
osv..
En elefant kom marsjerende
En elefant kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn,
syntes at veien var så interessant, at han ville ha med seg en annen elefant.
To elefanter kom marsjerende.....tre, fire osv.

Fingrene våre spiller vi med
Fingrene våres spiller vi med, en og to og tre,
en og to og tre. Føttene våre tripper vi med, trippe, trippe, trippe , tripp.
Hodene våre nikker vi med, nikke nikke nikk, nikke nikke nikk.
Hendene våre vinker vi med, vinke vinke vink.
Øyene våre blunker vi med, blunke blunke blunk, blunke blunke blunk.
Ørene våre hører vi med, hysj da hysj da hysj.
Tennene våre tygger vi med, tygge tygge tygg, tygge tygge tygg.
Og nesetippen lukter vi med, snufse snufse snufse snufs.
Armene våre svinger vi med, svinge svinge sving. Svinge svinge sving.
Benene våre hopper vi med, hoppe hoppe hoppe hopp.

Fola fola blakken
Fola, fola Blakken. Nå er Blakken god og trett. Blakken skal bli god og mett. Å fola fola Blakken.
Uff, den leie bakken og den lange, stygge hei. Den var riktig dryg for deg, du gamle gamle Blakken.
Drøm om det, du Blakken. Bare ete, bare stå, kanskje rundt på tunet gå med veslegutt på nakken.
Godmorgen sang
God morgen allesammen
god morgen far og mor
god morgen lillesøster
god morgen storebror
god morgen trær og blomster
god morgen fugler små
god morgen kjære lyse sol på himmelen klar og blå
hei hå, god morgen.
God morgen
God morgen, god morgen, her er vi igjen
og vi kommer så glade til barnehagen igjen.
Vi synger og vi leker og har det så godt,
vi vil ikke bytte med kongens fine slott.
Gubben og gamla
Gubben og gamla lå og dro, og ikke fikk opp rota.
Men hadde vi hatt han Enball her, så hadde vi fått opp rota.
Og Enball kom, og Enball dro , og Enball og gubben og gamla lå og dro,
men ikke fikk opp rota.
Toball, Treball, fortsetter til Tolvball.

Gubben og gamle lå og dro, og ikke fikk opp rota.
Men hadde de hatt han Tolvball her, så hadde de fått opp rota.
Og Tolvball kom og Tolvball dro, og Tolvball og Elvball og Tiball og Niball og Åttball og Sjuball
og Seksball og Femball og Fireball og Treball og Toball og Enball og Gubben og Gamla lå og dro.
Og så fikk de opp rota.

Hjulene på bussen
Hjulene på bussen de går rundt og rund, rundt og rundt, rundt og rundt (2 x)
gjennom hele byen.
Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj, svisj, svisj, svisj ( 2 x)
gjennom hele byen.
Og dørene på bussen de går opp og igjen, opp og igjen, opp og igjen ( 2x)
gjennom hele byen.
Babyene på bussen sier væh,væh, væh. Væh, væh, væh ( 2 x)
gjennom hele byen.
Pappaene på bussen sier hysj, hysj ,hysj. ( 2 x)
gjennom hele byen.
Osv..
Hvem kan si hva dagen heter
hvem kan si hva dagen heter, vet du hvilket tall den har?
Er det hvit og kald desember, eller midt i februar?
Tenk så hardt du kan, bitte lite grann.
Den jeg peker på den skal få svare nå.
Hestehoven
Gul og fin som sola det er jeg.
Hestehoven, alle kjenner meg.
I hver en liten grøftekant jeg står.
Minner barna om at det er vår.
Hva sier den kua
Hva sier den kua som står på enga? Mø
og sauen som beiter i li? Bæ
Hva sier den grisen som står i bingen? Nøff, nøff
og hanen som galer i li? Kykkeliky
Har du hørt historien om de tre små fisk
Har du hørt historien om de tre små fisk, som endte sine dager i en fiskehandlerdisk. Å de svømte
og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt.
Ref. Bob, bob daddy daddy bob bob su. ( 2 x)
for deres mor hadde sagt at svømming var sunt.
Den ene var fra Bergen og den andre var fra Voss, den tredje vet jeg ikke for han var utenlands. Å
de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Ref..

Hvitveisen
Hviteveisen ute i bakken står, nikker og sier at nå er det vår.
Barna de plukker og springer hjem, « mor nå er hvitveisen kommet frem»
Mor nå er våren kommet mor, så nå kan vi gå uten strømper og sko.
Hvitveisen ute i bakken står, har hverken sko eller strømper på.
Mor i stuen sier som så. Hvitveisen aldri forkjølelse får.
Fortsatt så må du ha strømper og sko,
ennå en stund er det kaldt sier mor.
Hvis dine ører henger ned
hvis dine ører henger ned, kan du ta dem å vifte med, kan du binde dem ganske lett, kan du knytte
dem i en rosett, kan du ta dem på ryggen å bære dem som en liten soldat med gæveret, hvis dine
ører henger ned.
Og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett, kan du pynte dem med litt fjær, og spise små
rognebær, kan du gå i zoologisk hage og være der gratis resten av dagen til nesa di er lang.
Og hvis nesa de er lang, kan du bruke den som fiskestang, kan du kaste hvor langt du vil , hele
snøret og enda litt til, kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre visst du har flaks, hvos nesa di er
lang.
Og hvis rompa de er stor, kan du bruke den til spisebord, kan du dekke på kopper og fat og servere
den fineste mat, kan du be med deg mor og far, på hummer og kaviar, hvis rompa di er stor.
Hvis dine ører henger ned, kan du bruke dem til å vifte med, og hvis toa de er skakk, kan du bruke
den som sagekrakk, og synes du sangen min er lang, kan du bruke den til fiskstang, og nå er
nesevisa slutt.
Hode skulder kne og tå
Hode skulder kne og tå, kne og tå
hode skulder kne og tå , kne og tå
øyne, ører, hake, nese munn
hode skulder, kne og tå, kne og tå.
Indianersangen
En og to og tre indianere, fire og fem og seks indianere, sju og åtte og ni indianere ti indianere små.
Alle så hadde de fjær på hue, alle så hadde de pil og bue, alle så var de så stolte og krye, for bamsen
skulle de ta. Hysj, der hørte de noe som knaket, hysj der hørte de noe som braket, der kom bamsen
stor og diger, la oss skynde oss hjem.
Så løp en og to og tre indinanere, fire og fem og seks indianere , syv og åtte og ni indianere, en
indianer ble igjen. Han tok og skjøt den store bamsen. Boms der falt den store bamsen. Så tok han
den med seg den store vamsen så dro han hjem til de ni.
Så ble det en og to og tre indianere, fire og fem og seks indianere, syv og åtte og ni indianere ti
indinanere små.

Jeg gikk en tur på stien
Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro
da hørte jeg fra lien en gjøk som sa ko – ko
ko.-ko, ko-ko, ko-ko ko-ko ko-ko
ko-ko,ko-ko, ko-ko ko-ko ko-ko
Jeg vil bygge meg en gård.
Jeg vil bygge meg en gård ,
med en hage utenfor.
Eng og åker må der være,
lam og og sauer bak et gjerde,
og så bygger jeg til sist rødmalt hus
med trapp og kvist.
Fjøset skal stå like ved.
Det skal være plass til tre
brune kuer som jeg steller
alle morgener og kvelder.
Og i stallen står en hest, s
om jeg liker aller best.
Gjess og høns og gris er bra.
Og et stabbur vil jeg ha.
Der skal stå i lange rekker
fulle tønner, tunge sekker.
Og så trenger jeg en pus
som kan fange flaggermus.
Kom mai du skjønne milde
kom mai, du skjønne milde
gjør skogen atter grønn.
Og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så.
Akk, kjære mai, hvor gjerne
gadd jeg i marken gå.
Om vintern kan man have
vel mangt et tidsfordriv
man kan i sneen trave
å ja, et lystig liv.
Men når seg lerken svinge mot sky
med liflig slag.
På engen om å springe
det er en annen sak.

Kom skal vi klippe sauen
kom , skal vi klippe sauen i dag, klippe den bra , ja klippe den bra.
Så skal vi strikke strømper til far, svinge oss glad i dansen. Surr, surr, surr, surr. Rokken den går ,
garnet vi får. Surr, surr , surr , surr! Svinge oss glad i dansen.
Kom, skal vi karde ulla i dag
karde den bra, ja karde den bra.
Så skal vi strikke votter til mor, svinge oss glad i dansen.
Surr, surr , surr, surr! Osv.
Kom, skal vi spinne garnet i dag.
Spinne det bra, ja spinne det bra.
Så skal vi strikke votter til mor.
Svinge oss glad i dansen.
Osv..
Lille kattepus
Lille kattepus, hvor har du vært?
«jeg har vært hos mammaen min»
Lille kattepus, hva gjorde du der?
«jeg stjal melk fra mammen min»
lille kattepus, hva fikk du da?
«jeg fikk ris på halen min»
lille kattepus, hva sa du da?
« au -au halen min».

Lille postbud, min due
lille postbud, min due, å kom hit med ditt brev.
Det er sikkert fra mor min, for til henne jeg skrev.
Lille fugl , fly tilbake, ta et kyss med til mor.
Snart skal jeg deg ledsage, når jeg er blitt stor.
Med krøllet hale og nesevis
med krøllet hale og nesevis, i bingen står der en gris.
I søla den ruller seg rundt og tramper med alle
de fire små bena i mate sin , du store min.
Å, fysj, fysj av meg for en gris du er.
Nede på stasjonen
Nede på stasjonen tidlig en morgen , står alle togene så fint på rad.
Mange lokomotiver, sveier på et håndtak. Tsjh, tsjh, toget går .

No livnar det i lundar
No livnar det i lundar, no lauvast det i li.
Den heile skapning stundarno fram til sumarstid.
Det er vel fagre stunder, når våren kjem her nord.
Og atter som eit under, nytt liv av daude gror.
Du vår med ljose dager, med lengting, liv og sorg.
Du spår at Gud oss lagar, ein betre vår ein gong.
Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår.
Alt utan brest og sprunge, skal lova Herren vår.
Noen barn er brune
Noen barn er brune, som et nystekt brød,
noen barn er gule, og noen barn er rød.
Noen barn er hvite, noen nesten blå,
meget er forskjellig , men det er utenpå.
Noen barn har trehus,
noen bor i kåter, noen bor i steinhus.
Og noen bor på flåter, noen barn har hytter,
som er bygd av strå.
Meget er forskjellig, men det er utenpå.
Noen barn har bumus, og noen kimono.
Noen barn har genser, og noen rebozo.
Noen barn går nakne, helt fra topp til tå.
Meget er forskjellig , men det er utenpå.
Noen barn sier «yes»,og noen sier «ja»
noen sier «oui»,og noen sier «da»
noen sier «si»,og noen sier «så»
meget er forskjellig, men det er utenpå.
Noen barn er finske, noen fra Sudan
noen barn er norske, og noen fra Japan.
Ja, det finnes barn i , hvert et land og rike.
Meget er forskjellig ,men inni er vi like.
Tenk om de kunne leke, sammen allesammen.
Da fikk vi en rekke, fra Afrika til Drammen.
Noen ville le, og noen ville skrike.
Meget er forskjellig, men inni var de like.

Papegøyen fra Amerika
jeg er en papegøye fra Amerika, der ble jeg født for veldig lenge siden. Jeg snakket ikke da, men
papegøye mamma sa, han lærer nok å snakke litt med tiden.
Ref. Og det kan jeg å falleri og fallera, hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra. Jeg svaer falleri og
fallera, jeg er en papegøye fra Amerika.
I skogen bodde jeg til jeg var åtte år, da ble jeg fanget av en fuglefanger. Han lærte meg å snakke,
slik at alle folk forstår, og lærte meg masse fine sanger.
Ref: og det kan jeg å falleri og fallera, hvis noen spør meg hvem jeg har lært dem av. Jeg svarer
falleri og fallera av fuglemannen i Amerika
en dag kom det en skippermann å kjøpte meg, og jeg fikk plass i skipperens store lomme. Vi seilte
over havet, men tilslutt så rømte jeg, ig siden kom jeg hit til Kardemomme.
Ref: og her er jeg og falleri og fallera, og her i byen liker jeg meg bra. Og alle vet at falleri og
fallera, at jeg er papegøyen fra Amerika.
Ro, ro , ro din båt
Ro, ro , ro din båt,
ta din åre fatt,
vuggende vuggende vuggende vuggende,
over kattegt.
Row, row, row your boat,
gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily , merrily,
life is but a dream.
Se, regndråper faller fra skyen ned
se, regndråper faller fra skyen ned,
tippe tapp tapp tapp
tippe, tapp tapp tapp.
Og skyen den seiler så glad av sted.
Tippe tapp tapp tapp
tippe tapp tapp tapp.
Og blomstene strekker seg opp på tå,
tippe tapp tapp tapp
tippe tapp tapp tapp.
Litt regn er det sannelig godt å få
tippe tapp tapp tapp
tippe tapp tapp tapp.
Se nå snør det
se, nå snør det , ja det gjør det, tett i tett, i tett.
Snø i øyne, nes, snø i hele fjeset.
Se, nå snør det, ja det gjør det, tett i tett i tett.

Soltrall
Nå skinner sola i vinduskarmen, og katta maler som aldri før.
Den ligger langflat og kjenner varmen.
Og er ei katte med godt humør.
Heisan og dudlidattentei!
For sola og deg og meg.
I karmen står det ei flittig Lise
med raue blomster så slak og fin.
Det er så moro å stå og vise
seg fram for sola i stasen sin.
Heisam og dudlidattentei!
For sola og deg og meg.
Små rumpetroll
Små rumpetroll, små rumpetroll
er morsomme å se ( 2x)
men ører, men ører får ingen frosker ha ( 2 x)
Og rumpene og rumpene dem vokser de ifra ( 2x)
kaoakk-akk-akk, koakk-akk-akk.
Koakk-akk-akk. Koakk-akk-akk. ( 2 x)
Smil og vær glad
smil og vær glad for hver dag som går.
Så skal du få se hvor mange venner du får.
Selv om du glemmer at en og en er to.
Må du aldri glemme å være snill og god.
Sol, sol kom igjen
sol.sol kom igjen,
solen er min beste venn.
Vekk med skyer, paraplyer,
hold nå opp å regne.
Sol, sol, kom igjen,
solen er min beste venn.
Varm meg her og varm meg der
og varm meg alle steder .
Tusenben i sølevær
tusenben gikk ut i sølevær og ble våt på alle sine tær.
Han fikk snue etter han kom hjem, lå i feber førti komma fem.
Så kom doktor Svinepiggipigg. Han var sint: « å se nå til å ligg»
hvordan kan du finne på å gå, uten støvler og kalosjer på?»

«ja, men doktor, det må du forstå
at skal jeg ta tusen støvler på,
ville jeg antaglig bli klar
til å gå på tur i januar»
«ja, ja ,ja» sa Svinepiggipigg.
« hold deg varm og se nå til å ligg»
Doktor Pinnsvin skjønte og forstod.
Det er legtt for dem som går på to.
Tøffe tøffe toget
tøffe tøffe toget, gjennom berg og nut
tuter i tunnelen, tut, tut,tut,tut
stopper på stasjonen, og ....kan gå av
tusen takk for turen, den var veldig bra.
Tommelfinger, tommelfinger
tommelfinger, tommelfinger hvor er du?
Her er jeg, her er jeg,
goddag, goddag goddag.
Pekefinger, langefinger, ringefinger, lillefinger og hele hånden.
Å jeg vet en seter
Å, jeg vet en seter med så mange gjeter.
Noen har en bjelle, når de går i fjellet.
Gjetene de springer, bjellene de klinger
singelingelinge linge lang,lang,lang
Horn i toppen, ragget på kroppen,
blanke og svarte og
hvite og grå.
Lang i kjaken, skjegg under haken,
listig og lystig så lett på tå.
Alle springer løse
skynder seg av fjøset.
Geitebukken fore,
opp igjennom gåre
killingene leker
allesammen breker.
Mææææææææ!
Viltert vinden
tuter om tinden,
snøen, den skinner på høyeste topp,
men i hellet, nedover fjellet
vokser de vakreste blomster opp.
Osv...

