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Imse vimse spindel
Imse Vimse spindel klättra upp för trå´n.
Ner faller regnet spola spindeln bort
Upp stiger solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättra upp igen

Imse Vimse spindel

klättra upp för trå´n.

Ner faller regnet spola spindeln bort

Upp stiger solen torka bort allt regn.

Imse Vimse spindel klättra upp igen
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Lilla Ludde
Här kommer lilla Ludde
Hå hå ja ja,
Bärande på en kudde
Hå hå ja ja,
Här kommer Luddes mamma
Hå hå ja ja,
Bärande på det samma
Hå hå ja ja,

Här kommer lilla Ludde, Hå hå ja ja,

Bärande på en kudde, Hå hå ja ja,

Här kommer Luddes mamma, Hå hå ja ja,

Bärande på det samma, Hå hå ja ja,
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Hoppe hoppe hare
Hoppe, hoppe hare, satt och mumsa bär.
Klappa sig på magen, det var gott det här.
Fram smyger räven, ville haren ta.
Men hoppe hoppe hare, han skuttade så bra.

Hoppe, hoppe hare, satt och

mumsa bär.

Klappa sig på magen, det var gott det här.

Fram smyger räven,

ville

haren

ta.

Men Hoppe hoppe hare, han skuttade så bra.
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Herr Gurka
Här dansar herr gurka
både vals och masurka
Grön är herr gurka
grön är hans bror
Båda har strumpor
men ingen har skor

Här

dansar

herr

gurka

både vals och masurka

Grön är

Båda

herr

gurka

har strumpor men

grön

är

hans

bror

ingen har skor
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I ett hus
I ett hus vid skogens slut, liten tomte titta ut
Haren skutta fram så fort, knacka på dess port
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig
Annars skjuter jägarn mig
Kom, ja kom i stugan in, räck mig handen din

I ett hus vid skogens slut,

liten tomte titta ut

Haren skutta fram så fort, knacka på dess port

Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig

Annars skjuter

jägarn

mig

Kom ja kom i stugan in, räck mig handen din
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Min lilla kråksång
När kråkorna klappar takten,
till min lilla kråksång,
när kråkorna klappar takten,
så blir den lagom lång.
När älgarna klappar takten
till min lilla kråksång,
när älgarna klappar takten
blir den alldeles för lå-å-ång.
Och när myggorna klappar takten
till min lilla kråksång,
när myggorna klappar takten
blir den alldeles för kort.

När kråkorna klappar takten, till min lilla kråksång,

när kråkorna klappar takten, så blir den lagom lång.

Men när älgarna klappar takten till min lilla kråksång,

när älgarna klappar takten blir den alldeles för lå-å-ång.

Och när myggorna klappar takten till min lilla kråksång,

när myggorna klappar takten blir den alldeles för kort.
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Stor våg liten våg
Här sitter vi och ror
i vår lilla båt
sjön är stor, väldigt stor
och det kommer vågor
Stor våg, liten våg
Stor våg, liten våg
Stor våg, liten våg
Vatten går i vågor....

Här sitter vi och ror i vår lilla båt

sjön är

stor, väldigt stor och det kommer vågor

Stor våg, liten våg Stor våg, liten våg

Stor våg, liten våg

Vatten går i vågor....
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Ja må du leva
Ja, må du leva
Ja, må du leva
Ja, må du leva uti hundrade år
Javisst ska du leva
Javisst ska du leva
Javisst ska du leva många lyckliga år
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Ja,

må

du

leva

Ja,

må

du

leva

Ja,

må

du

Javisst ska

du

leva

Javisst ska

du

leva

Javisst ska

du

leva

leva uti hundrade

många

lyckliga

år

år
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Om det börjar regna
Om det börjar regna ska man klappa händerna
klappa, klappa händer, det är väldigt bra
Varför ska man göra så?
Slutar det att regna då?
Det vet inte jag, men händerna mår bra.
Klappa, klappa händer det är väldigt bra
klappa, klappa händer så händerna mår bra.
Om det börjar åska ska man stampa fötterna...
Om det börjar blixtra ska man knäppa fingrarna

Om

det börjar

regna

kan man klappa händerna

klappa, klappa händer, det är väldigt bra

Varför

ska

man göra

så?

Slutar det att regna

då?

Det

jag, men händerna mår

vet

inte

bra.

Klappa, klappa händer det är väldigt bra
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klappa, klappa händer så händerna mår

bra.

Om det

börjar

åska

ska man stampa fötterna...

Om det

börjar

blixtra ska man knäppa fingrarna
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Dansa min docka
Dansa min docka, medan du är unger,
när du blir gammal, blir du så tunger.
Dansa min docka, medan du är unger,
när du blir gammal, så blir du tung.

Dansa min docka, medan du är unger,

när du blir gammal, blir du så tunger.

Dansa min docka, medan du är unger,

när du blir gammal, så blir du tung.
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En kulen natt
En kulen natt, natt, natt
Min båt jag styrde
På havets vågade, vågade våg
Så skummet yrde
Och vart jag sågade, sågade såg
På havets vågade, vågade våg
Där ner i djupet-e-pet-e-pet-e-pet
En fisk jag såg, och det var du!

En kulen natt, natt, natt

Min båt

jag styrde

På havets vågade, vågade våg
Så skummet yrde

Och vart jag sågade, sågade såg

På havets vågade, vågade våg

Där ner i djupet-e-pet-e-pet-e-pet

En fisk jag såg, och det var du!
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Hjulen på bussen

Hjulen på bussen, de går runt, runt, runt, runt, runt, runt,runt,
runt, runt.
Hjulen på bussen…

runt i hela staden.

Dörrarna på bussen de går ut och in, ut och in, ut och in.
Dörrarna på bussen…

runt i hela staden.

Fönstren på bussen de går upp och ner, upp och ner, upp och ner.
Fönstren på bussen…

runt i hela staden.
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Barnen på bussen säger bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
Barnen på bussen…

runt i hela staden.

Papporna på bussen, säger schhh, schhh, schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh, schhh,
Papporna på bussen …

runt i hela staden.
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Fem små apor
Fem små apor hoppade i sängen
En ramla ner och slog sitt lilla huve’
Mamma ringde doktorn
Och doktorn svara’
- Inga apor i sängen får vara
Fyra…
Tre..
Två…
En…

Fem små apor hoppade i sängen

En ramla ner och slog sitt lilla huve’

Mamma

ringde

Och doktorn

doktorn

svara’

- Inga

apor i

Fyra…

Tre..

sängen får vara

Två…

En…
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Hallå där – köp blåbär!
Hallå där – köp blåbär
Hallå där en gång till – köp en rutten sill
Hallå där många gånger – köp dubbla långkalsonger

Hallå där – köp

blåbär

Hallå där en gång till – köp en rutten sill

Hallå där många gånger – köp

dubbla

långkalsonger
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Bamse
Heja Bamse, starkast är vår Bamse.
Men han tycker inte om att slåss!
Dunderhonung, farmors dunderhonung,
äter han för att bli stark förstås.
Och kommer det en stöddig typ,
och ger en liten svag ett nyp,
då laddar Bamse upp igen med dunderhonungen.
Heja Bamse, snällast är vår Bamse.
Lycklig den som har en sådan vän.

Heja

Bamse,

starkast är vår Bamse

Men han tycker inte om att slåss!

Dunderhonung, farmors dunderhonung

äter han för att bli

stark förstås.

Och kommer det en stöddig typ,

och ger en liten svag ett nyp,
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då laddar Bamse upp igen med dunderhonungen.

Heja Bamse,

snällast

är vår Bamse.

Lycklig den som har en sådan vän.
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Nu är det slut för idag
Nu är det slut för idag, tack och adjö för idag
Tänk vad tiden gått fort
Tänk vad mycket vi gjort
Men nu är det slut för idag!

Nu

är det slut

för

idag,

tack och adjö för idag

Tänk vad tiden gått fort

Tänk vad mycket vi gjort

Men

nu är det

slut

för

idag!
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