TEXTER PELLE SVANSLÖS SÅNGSAMLING

Alla händer säger klapp klapp klapp
Alla fötter säger stamp stamp stamp
Huvet säger nicki nick nick nick
Klockan säger ticki tick tick tick
Nu så ska vi sjunga…
Hej nu sjunger vi en sång Hej Hej
nu sjunger vi en sång Hej Hej
nu sjunger vi en sång, alla på en gång, Hej Hej Hej
Hej nu klappar vi en sång Hej Hej…
(osv. sjunger/klappar/ vinkar/gungar)
Sopbilen är stor den kör där _____bor
och jobbarna går ut och hämtar deras sopor,
kross kross kross - motor motor motor
kross kross kross - motor notor motor
Jag gick ut på promenad jag va så jätteglad
Jag gick ut på promenad och vem fick jag se?
(säg namnen____och____)

Jag såg____och ____jag sa, vill ni följa med?
Är Lena här, är Emilia här
de sitter där och trummar.
Goddag, goddag, goddag, goddag,
jag hoppas ni mår bra.
Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är?
Fjärran lockar du min syn, lik en diamant i skyn.
Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är?
Öga öra näsa mun, kinden den är mjuk och rund.
Händer två med fingrar på. Mage, ben med fötter på.
Öga, öra, näsa, mun, kinden den är mjuk och rund.
Tvätta, tvätta liten hand, bort med smuts och bort
med sand. Mitt emellan, ovanpå, tumme ett och
tumme två. Tvätta, tvätta liten hand, bort med
smuts och bort med sand.
Vifta, vifta med lilla armen, klappa med liten hand
Vifta, vifta med lilla armen, klappa med liten hand
Sparka, sparka med lilla benet, klappa med liten fot
Sparka, spaka med lilla benet, klappa med liten fot
Klappa händerna klappi klappi klapp
Klappa händerna klappi klappi klapp
Och gunga lite grann o gunga lite grann
och klappa klappa klappa lite grann

Får jag känna på kinden din, får jag känna på kinden
Säg hur känns det i magen din, säg hur känns det i magen?
Får jag känna på handen din/foten din/magen din…
När en baby börjar stå,
börjar stå, börjar stå
Vill den bara hålla påå…
hålla på & stå
Stå stå hålla på hålla på & stå
stå stå hålla på hålla på & stå
Klappa lilla magen lilla magen.
Klappa lilla magen kinden med.
Munnen spelar bra, (spela på läppen)
Näsan kan man dra (tut tut tut)
Vad ska vi göra med busiga barnen x 3
Tidigt denna morgon.
Lägg dom ner och kittla på magen x 3
Tidigt denna morgon.
Hej ho och upp dom hoppar x 3
Tidigt denna morgon.
Imse vimse spindel klättrar upp för trån,
ner faller regnet, spolar spindeln bort.
Upp stiger solen torkar bort allt regn.
Imse vimse spindel klättrar upp igen.
Imse vimse spindel satt och käka gröt
Ramla ner i mjölken och blev jätte blöt
Klättra upp för skeden, ruska sig och sa
-Jag vill inte ha nån mera gröt idag!
[: Imse vimse spindel wow! Spinn bara spinn,
bara spinn natten lång :l
Regnet det öser ner, solen går upp och ner.
[: Spinn bara spinn bara spinn natten lång :]
A ram sam sam A ram sam sam
Gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam x2
Här är jag, här är jag,
gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam x2

Hjulen på bussen snurrar runt runt runt,
runt runt runt, runt runt runt
Hjulen på bussen snurrar runt runt runt,
genom hela staden
Dörrarna på bussen de öppnas och stängs…
Barnen på bussen säger blä blä blä…
Föräldrarna på bussen säger sch sch schhh…
Busschauffören säger gå bakåt i bussen…

För vi är små katter vi, mjau mjau
För vi är små katter vi, mjau mjau
Vi sjunger och jamar när någon oss
kramar för vi är små katter vi
mjau mjau

Det satt två katter på ett tak
Tjille ville vipp bom bom
Dom kliade sig fram och bak.
Tjille ville vipp bom bom
Då sa den ena du min vän.
Tjille ville ville ville vipp bom bom
Ska vi ta och hoppa ner igen.
Tjille ville vipp bom bom
Och när dom ner till marken kom.
Tjille ville vipp bom bom
Då sa dom du det gör vi om.
Tjille ville vipp bom bom
Så hoppade dem opp och ner
Tjille ville ville ville vipp bom bom
tills ingen av dem orka mer
Tjille ville vipp bom bom

Ungarna gungar, ungarna gungar
ungarna gungar runt
Ungarna gungar, ungarna gungar
ungarna gungar runt
Å jag vill krama en unge i famnen
en unge i famnen
så liten å go, så liten å go
Ja, jag vill krama en unge i famnen
en unge i famnen,
så liten å go, så liten å go.
Ärtorna rullar, ärtorna rullar
ärtorna rullar runt.
Jag vill fånga en ärta på gaffeln
en ärta på gaffeln
så liten och rund, så liten och rund
Jag vill fånga en ärta på gaffeln
så liten å rund, så liten och rund.
Säg har du sett var jag blev av - TITTUT
Har du sett var jag blev av - TITTUT
Har sett, har du sett, här är jag - TITTUT
Här är jag - TITTUT
Lilla snigel akta dig
akta dig akta dig
Lilla snigel akta dig
annars tar jag dig.

Klä på sången:
Foten i strumpan å strumpan på foten,
nu ska vi sätta lilla strumpan på dig.
Foten i strumpan å strumpan på foten,
nu har vi fått den lilla strumpan på dig.

Du ska få en kram av mig
kram av mig, kram av mig.
Du ska få en kram av mig,
jag får en av dig.

Benet i byxan och byxan på benet,
nu ska vi sätta lilla byxan på dig
Benet i byxan å byxan på benet,
nu har vi fått den lilla byxan på dig
Osv…
Armen i tröjan…
Rumpan i blöjan…
huvet i mössan…..
handen i vanten…

vi sitter i samma bil
vi sitter i samma bil
och gungar lite hit och dit
vi sitter i samma bil
vi sitter i samma bil
och gungar lite hit och dit
men akta dig nu kommer det
ett gupp………..whiiiiii
akta dig nu kommer det
ett gupp…………….. whiiiiii
vi håller hårt om varann och
hoppas vi snart kommer fram.

1 och 2 och 3 små grisar
4, 5 och 6 små grisar
7 och 8 och 9 små grisar
10 små glada grisar
alla kunde dem klappa och vifta
alla kunde dem klappa och vifta
alla kunde dem klappa och vifta
10 små glada grisar.

(vi sitter i samma båt…
akta dig nu kommer det en våg)

Mormors lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som
körde x2
En slank hon hit….å en slank hon dit….å en slank hon ner i
diket.

Åh jag fryser det är så kallt, kan det bli varmare?
Om du flyttar på rumpan din, så flyttar jag på min.
(flera gånger sjungs detta medan vi går rumpgång mot mitten,
sedan fortsätt med sista versen)

Nu så sitter vi tätt intill, kan det blir varmare?
Om vi håller om varann så blir det varmare,
om vi håller om varann så blir det varmare.
Här är du - Å här är jag
Här är du - Å här är jag
Nu är vi här tillsammans

lilla lejon sover du
lilla lejon sover du
har du varit vaken hela natten
jagat efter mat och druckit vatten
lilla lejon sover du
eller kommer
du och tar mig nu? Grrrrrrrr………….
Lilla hästen plopp red ut i galopp
Backe upp och backe ner tills hon inte orka mer
Till stallet gick hon då mumsa havre i en vrå,
Sen fick hästen sova sött, för hon va väldigt trött

När kråkorna klappar takten till min lilla kråksång,
när kråkorna klappar takten då blir den lagom lång
Men när älgarna klappar takten till min lilla kråksång
när älgarna klappar takten blir den alldeles för
Låååååååååå ååååå ång.
Men när myggorna klappar takten till min lilla kråksång,
när myggorna klappar takten blir den alldeles för kort
Alla kan spela, kan spela med
i våran orkester kan alla va med
alla kan spela, kan spela med
i våran orkester kan alla va med
Aaa aaa alla kan spela, kan spela med.
Aaa aaa alla kan spela, kan spela med.
Ingen gör så fin musik som vi,
ingen gör så fin musik som vi
När äggen dem ska spela då låter
det såhär………(skaka äggen)
Nej ingen gör så fin musik som vi.

Jag e ett litet ylle,
bom chicka bom
chicka bom bom bom
med världens minsta nylle
bom chicka bom
chicka bom bom bom
jag bor här i min yllegrop
och ropar glada yllerop,
ylle ylle ylle på er yllehop.
Jag är så yllans liten,
bom chicka bom
chicka bom bom bom
Men inte i aptiten
bom chicka bom
chicka bom bom bom
Jag äter en massa yllegarn
och ett och annat ylleflarn,
ylle ylle ylle på er yllebarn.

Nu är hösten här, det är den,
gula löv på alla träden
dansa runt en stund med mig,
viner vinden
Virr virr virvla högt…
ving ving vingla kring…
sing sing singla ner…viner vinden
Jag öppnar fönstret och tittar ut,
hej vädret - här är jag
Jag öppnar fönstret och tittar ut,
hej vädret - här är jag
Hej vädret - här är jag ,
det är soligt/regnigt/blåsigt idag
Hej vädret - här är jag,
det är …molningt/soligt…….. idag

Nyss så träffa jag en krokodil
som körde runt i en bil, han va
så tjock och fet och blåste i trumpet.
Men bilen var för trång och svansen
varv för lång, så den fick ligga på
ett litet flak där bak.
Nyss så träffa jag en elefant
som va så glad, det är sant.
Hon va så stor och bred och
körde på moped.
Mopeden va för trång och
snabeln va för lång,
så den fick ligga fram och
sopa bort allt damm.

Blääup sade grodan
blääup sade grodan
blääup sade grodan
blääup blääup blääup
Blääup said the frog one day,
blääup said the froggy,
blääup said the frog one day
blääup blääup blääup
En nyckelpiga jag har i handen
den kryper sakta nu upp för armen
Men oj där flyger den visst sin kos,
den kanske landar på någons nos
Och när den suttit där och vilat kroppen
så far den rakt upp på huvudnoppen
Och har man tur som man har ibland,
den landar åter uti min hand
Du är så fin och jag tycker om dig
Du är så fin och jag tycker om dig
Ingen annan är så fin som du i hela världen
Ingen annan är så fin som du i hela världen
Titta jag kan, titta jag kan
Klappa & klappa & klappa lite grann
Titta jag kan! Titta jag kan!
Klappa & klappa & klappa lite grann
(vinka, blinka, stampa, spela, osv.)
En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker.
En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker,
jag undrar vad den tänker? Den tänker att i böljan blå,
där simmar små, små fiskar. Den tänker att i böljan blå
där simmar små, små fiskar. Jag undrar vad dom viskar?
Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten.
Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten
Jag undrar vem som fått den? Jo det var jag när jag fick dig,
för du va lilla skatten. Det var jag när jag fick dig för du va
lilla skatten och jag blev glad som katten.

Jag leker träd, jag leker träd, jag leker ihåligt träd.
Jag leker träd, jag leker träd, det bor en uggla i det.
Aoaoo, aoaoo, aoao-o-o-o
Aoaoo, aoaoo, aoao-o-o-o
Alla mina nätter går jag kring och sätter palsternacka och
potäter.
Alla mina nätter går jag kring och
sätter palsternacka och potäter.
Men kråkan hon var klen
hon hade magra ben
och krånglade med sina fötter.
Men kråkan hon var klen
hon hade magra ben
och krånglade med sina fötter.
Ttttttigern sssssmyger tttttigern ssmyger fram…
Jag har en randig mamma med svans
Jag har en randig mamma med svans
Hon är farlig och stor med långa vassa klor
Men mot mig är hon mjuk och go
Ja mot mig är hon mjuk och go
Framåt framåt framåt framåt
bakåt bakåt bakåt bakåt STOPP
hit & dit & hit & dit & hit & dit & hit & dit å STOP
upp & upp & ner & ner & upp & upp & ner & ner & STOP
Gunga gunga gunga gunga & snurra litegrann.
Gunga gunga gunga gunga & snurra litegrann
intill varann….ifrån varann & snurra litegrann
intill varann…ifrån varann & snurra litegrann
Hej barnet upp, enda upp i taket
Hej barnet ner, enda ner i golvet
lalalalala lalalalala lalalala lala x2
Äpplen och päron de växa på träd,
när dom blir mogna så faller dom
Ner! (stå med utsräckta armar, snurra som ett träd & ramla sedan ner)

Det här e en sång om en ballong som är (röd)
om en ballong som är (röd), den är inte så lång,
för ballongen blir rädd och törs inte va kvar.
Är du beredd för nu tror jag den far…
(räkna ner högt) 3, 2, 1 (iväg med ballongen)

Nu så ska vi ut & gå, ut & gå, ut & gå.
Först så går vi högt på tå, högt på tå, högt på tå.
Sen så ska vi stampa takten ett & två & ett & två.
Sen så ska vi smyga tyst, satt det inte hörs ett knyst…

Melodi Bä bä vita lamm:

Upp & ner och upp & ner
hit & dit och hit & dit
upp & ner och upp & ner
hit & dit och snurra!

Svamp, svamp lilla svamp, var är du nånstans?
Svamp, svamp lilla svamp, var är du nånstans?
Under någon gren? Bakom någon sten?
Svamp, svamp lilla svamp, var är du nånstans?

Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte sitta still
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa, jag hoppar lite som jag vill
Sen sitter jag i solens sken och gnider lite på mitt ben
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte sitta still

1 och 2 och 3 och 4
nu så kommer det en myra
Nerför backen….uppför backen
och vila en stund i nacken.

Jag är gräshoppa, en gräshoppa, och jag kan inte sitta still
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa, jag hoppar lite som jag vill
Jag hoppar som en kängeru, ja titta h u r j a g h o p p a r ….
nuuuu!
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte sitta still

Baka baka liten kaka
knåda knåda liten deg
Rulla rulla liten bulla
ringla ringla liten kringla
Nagga dem å picka dem å
nagga dem å picka dem och
….Skjuts in i ugnen!

Ragadaggadang nu går jag fram och gör en klapp (klapp)
Ragadaggadang nu går jag bak och gör ett hopp (hopp)
För jag kan dansa med mina armar/fötter/min näsa/rumpa/
Med min/mina____ så kan jag dansa, så,
Ragadaggadang nu går jag fram och gör en klapp (klapp)
Ragadaggadang nu går jag bak och gör ett hopp (hopp)

Jag vet ett litet troll
som bor i en strut
Och när man knackar på
så säger hon…TITTUT

Är du ute och betar på ängen min vän
Lilla ko lilla ko lilla ko kom hem
Är du ute och betar på ängen min vän
Lilla ko lilla ko kom hem
För hemma har vi härligt hö MU!
Lilla ko lilla ko lilla ko kom hem
För hemma har vi härligt hö MU!
Lilla ko lilla ko kom hem
Se på små kaninerna som sovit natten lång
Ska vi väcka dem med en liten sång
Åh så tyst …
Inte ett knyst …
-Vakna kaninerna!
Hopp små kaniner hopp hopp hopp x3
Hopp hopp hopp
En noshörning kom fram och gav mig en puss
och jag börja studsa som en bomullstuss
en noshörning kom fram och gav mig en puss,
usch vilka klumpiga pussar
stamp och klapp och puss och kram
stamp och klapp och puss och kram
stamp och klapp och puss och kram,
usch vilka klumpiga pussar
Krakel spektakel kusin vitamin,
hängde och slängde uti en gardin,
för hej och hå i gardinen den blå,
krakel spektakel vad tänker du på?
RAMSOR:
Jag vet en liten katt, den sover hos mig varje natt.
Kryper gärna upp på magen och KILLAS hela dagen.

Lilltåa
Tåtilla
tillerosa,
kroknosa
och storstampen upp i taket!
Räkna tårna Ramsa:
Den lilla grisen ska gå till torget
Den lilla grisen får stanna hemma
Den lilla grisen får saft och kaka
Den lilla grisen vill också smaka
Men Den lilla grisen sa nöff nöff
nöff nöff nöff
En liten ärta, en liten ärta
en liten ärta en liten ärta
och en stor stor böna
Hur rider pappa? i trav i trav i trav.
Hur rider mamma? i galopp i galopp i galopp…
Hur rider morfar? luffseli luffseli luffseli luffs
Hur rider barnen? Hit å dit å hur som helst,
å hit å dit å hur som helst
Doppa tårna i vattnet, och fisken kommer upp
Doppa tårna i vattnet och fisken kommer upp
Doppa tårna i vattnet och hajen kommer upp
Doppa händerna i vattnet och vågen kommer upp

Vi går på tramp tramp tramp x2
Vi plockar svamp, svamp, svamp x2
Det finns miljoner av champinjoner x2
Vi går på tramp tramp tramp x2
Vi plockar svamp, svamp, svamp x2
Det bara dräller av kantareller x2

Igelkotten rund och go
kryper ur sitt lilla bo
När den något ser,
när den något hör,
taggarna upp den kör!
Packa paket:
packa packa packa packa
Skicka på posten, skicka på posten
Pang! Åh, jag har fått paket
-Till______(läs ditt eget namn)
Öppna och se
Hurra, titta ett ___(barnetsnamn)paket!
Jag klappar jag klappar
jag klappar mina händer,
så slutar jag & klappa så
börjar jag & stampa
Jag stampar jag stampar
jag stampar mina fötter
så slutar jag & stampa så
börjar jag & hoppa
jag hoppar jag hoppar jag
hoppar med hela kroppen
så slutar jag & hoppa och
så sätter jag mig ner.

