Söngbók

1. Allir hafa eitthvað til að ganga á
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson
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 ganga á.
Teygðu fram löppina og lof mér að sjá.

Fiskurinn hefur fína ugga,
flóðhesturinn engan skugga
krókódíllinn kjaftinn ljóta,
sá er nú klár að láta sig fljóta.

Allir hafa eitthvað til að ganga á.
Teygðu fram löppina og lof mér að sjá.

Á vængjunum fljúga fuglarnir,
á fótunum ganga trúðarnir,
á hnúum hendast aparnir,
á rassinum leppalúðarnir.
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Allir hafa eitthvað til að ganga á.
Teygðu fram löppina og lof mér að sjá.

2. Allir þurfa að eiga vin
Margrét Ólafsdóttir

.Allir þurfa’ að eiga vin,

allir þurfa’ að eiga vin.

Leggjum núna hönd í hönd

og hnýtum okkar vinabönd.

Þegar bjátar eitthvað á

allt það segja vini má,

ýta sorgum öllum frá

og aftur gleði sinni ná.

Allir þurfa að.........
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Vináttan hún færir frið,

friður bætir mannkynið.

Öðrum sýnum ást og trú

og eflum vináttuna nú.

Allir þurfa að..........

3. Aníkuní
:/:Aní-kúní sjá-á-ní:/:
:/:Á-á-á begga-na-a-sja-a-na:/:
:/:Í-í-já-á-ní bísí-dí:/:

4. Ausulagið
Einn var að smíða ausutetur
annar hjá honum sat
sá þriðji kom og bætti um betur
og boraði á hana gat.
Hann boraði á hana eitt
hann boraði á hana tvö
hann boraði á hana þrjú og fjögur,
fimm og sex og sjö.
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5. Ausulagið
Einn var að smíða ausutetur
annar hjá honum sat
sá þriðji kom og bætti um betur
og boraði á hana gat.
Hann boraði á hana eitt
hann boraði á hana tvö
hann boraði á hana þrjú og fjögur,
fimm og sex og sjö.

6. Ég heyri svo vel
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson
Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa,
ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa,
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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7. Ég sendi þér fingurkoss.
Helga Jónsdóttir
Ég sendi þér fingurkoss,
ég sendi þér fingurkoss.
Því við erum allra bestu,
bestu, bestu vinir, vinir,
allra bestu, bestu, bestu vinir.

Ég vinka og veifa þér,
ég vinka og veifa þér.
Því við erum allra bestu,
bestu, bestu vinir, vinir,
allra bestu, bestu, bestu vinir.

Ég brosi breitt til þín,
ég brosi breitt til þín.
Því við erum allra bestu,
bestu, bestu vinir, vinir,
allra bestu, bestu, bestu vinir.

8. Ein sit ég og sauma
Höf. ókunnur
Ein sit ég og sauma
inní litlu húsi.
Enginn kemur að sjá mig
nema litla músin.
Hoppaðu upp og lokaðu augunum.
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Bentu í austur,
bentu í vestur.
Bentu á ,þann sem að
þér þykir bestur.

9. Ein stutt - ein löng
Danskt lag. Textahöf. ókunnur
Ein stutt, ein löng,
hringur á stöng
og flokkur sem spilaði og söng.

Penni og gat og fata sem lak.
Fata sem lak og penni og gat
Ein stutt, ein löng...

Lítill og mjór og feitur og stór.
Feitur og stór og lítill og mjór.
Ein stutt, ein löng...

Köttur og mús og sætt lítið hús.
Sætt lítið hús og köttur og mús.
Ein stutt, ein löng...

10. Ferskeytlur
Íslenskt þjóðlag
Afi minn fór á honum Rauð
eitthvað suður í bæi.
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Sækja bæði sykur og brauð
sitt af hvoru tagi.

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 út í götu
er að mjólka ána sín
í ofurlitla fötu.

Fuglinn segir bí, bí ,bí
bí, bí segir Stína.
Kveldúlfur er kominn í
kerlinguna mína.

Kristín litla, komdu hér
með kalda fingur þína.
Ég skal bráðum bjóða þér
báða lófa mína.
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Klappa saman lófunum
reka féð úr móunum
vinna sér inn bita
láta ekki hann pabba víta.

Litla Jörp með lipran fót
labbar götu þvera.
Hún skal seinna á mannamót
mig í söðli bera.

Tunglið, tunglið taktu mig,
og berðu mig upp til skýja.
Þar situr hún móðir mín
og syngur lofgerð nýja.

Klappa saman lófunum,
reka féð úr móunum,
rölta´á eftir tófunum,
tína egg úr spóunum

Nú er úti veður vont
verður allt að klessu.
Ekki fær hann Grímur gott
að gifta sig í þessu.

Rúnki fór í réttirnar
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ríðandi á honum Sokka.
Yfir holt og hæðirnar
hann lét klárinn brokka.

11. Fimm litlir apar
Lag: Tíu grænar flöskur
Fimm litlir apar sátu uppí tré
þeir voru að stríða krókódíl
þú nærð ekki mér.
Þá kom hann herra krókódíll
hægt og rólega
og búmm
fjórir litlir apar sátu uppí tré...
En maginn á herra krókódíl var orðinn svona stór.

12. Hreyfa litla fingur
Hreyfa litla fingur
Höf. ókunnur
Hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur,
hreyfa litla fingur
og frjósa eins og skot
Hreyfa litla fætur, munna, axlir, tær o.s.frv

13. Í leikskóla er gaman
Í leikskóla er gaman,
þar leika allir saman.
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Leika úti og inni
og allir eru með.

Hnoða leir og lita,
þið ættuð bara að vita
hvað allir eru duglegir
í leikskólanum hér.

14. 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 trúað gæti að margir
vildu eiga slíkan kött!
Tra - lala-lala-la - mjá-á-á.
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15. Krakkar út kátir hoppa.
ókunnur
Krakkar út kátir hoppa
úr kot´og höll.
Léttfættu lömbin skoppa
um laut og völl.
Smalar í hlíðum hóa
sitt hvella lag.
Kveður í lofti lóa
svo léttan brag.

Vetrarins fjötur fellur
þá fagnar geð.
Skólahurð aftur skellur
og skruddan með.
Sóleyjar vaxa í varpa
og vorsól skín.
Velkomin vertu Harpa
með vorljóð þín.

16. Krumminn í hlíðinni.
ísl.þjóðlag - gömul þula
Krumminn í hlíðinni
hann fór að slá.
Þá kom lóa lipurtá
og fór að raka ljá.
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Hann gaf henni hnappa þrjá,
sagð´ún mætt´ei segja frá.
Þá kom spói spíssnefur
og hann sagði frá,
prakkarinn sá.
Þó var ljáin ekki nema
hálft annað punktstrá.

17. Kvæðið um fuglana
Lag: Atli Heimir Sveinsson. Ljóð: Davíð Stefánsson frá Fagraskógi
Snert hörpu mína, 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 svíf
og hlýt að geta sungið í þá líf.

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 heyri í fjarska villtan vængja þyt,
um varpann leikur draumsins perluglit.
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Snert hörpu mína himinborna dís,
og hlustið englar guðs í paradís.

18. Labba út í mónum.
ókunnur
Labb´útí mónum,
labb´útí mónum,
tína ber, tína ber.
Verða kalt á klónum,
verða kalt á klónum,
hlaupa, hlaupa heim,
hlaupa hlaupa heim.

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

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

Róa til fiskjar,
róa til fiskjar,
renn´og draga þorsk,
renn´og draga þorsk.
Háar eru bárurnar,
háar eru bárurnar.
Best að halda heim,
best að halda heim.

19. Lítill heimur.
ókunnur
:,:Þar er gott að vera sem gleðin býr,
þar sem gerast sögur og ævintýr.
Svona er veröldur okkar
sem laðar og lokkar
svo ljúf og hýr.

Lítill heimur ljúfur hýr,
lítill heimur ljúfur hýr,
lítill heimur ljúfur hýr
eins og ævintýr.:,:

20. Pálína með prikið
Norskt þjóðlag. Ljóð: Guðmundur Daníelsson
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Pálína með prikið
potar sér gegnum rykið,
rogast hún með rjóma, rembist hún með smjör.
Þetta verður veisla, vítamín og fjör.
Pálína með prikið.

Pálína með pakkann
pjakkar heim allan bakkann.
Vertu ekki vond þótt vísan sé um þig.
Pálína með pakkann, passar fyrir mig.
Pálína með pakkann.

21. Upp, upp, upp á fjall
Enskt keðjulag. Textahöf. ókunnur
Upp, upp, upp á fjall,
upp á fjallsins brún.
Niður, niður, niður, niður
alveg nið´r á tún.

22. Vísurnar um refinn
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk
Ég raula raunakvæði
um refinn sem hér býr.
Í græðgi vill hann gleypa
hin góðu skógardýr.
Já þett´er sorgarsöngur víst
því sagan illa fer.
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Hæ fallerafaddí rúllanræ
nú verstur endir er.

Einn dag hann var á veiðum
þar voru músahús..
Þá rak hann gular glyrnur
í gráa litla mús.
“Ég tek þig” sagði tæfan þá
upp trjábol músin rann.
Hæ fallerafaddí rúllanræ
hún fylgsni öruggt fann.

Þá varð hann súr á svipinn
og sagði: “Gott hjá þér,
en bíddu bara góða
ég bíða skal þín hér.”
Svo tautar hann við sjálfan sig,
“þú síðsta leikinn átt.”
Hæ fallerafaddí rúllanræ
“hún bröltir niður brátt.”

En Mikki mátti bíða
og músin engu kveið.
Þú heyra skalt hvað skeði
hjá skrögg er vikan leið
þó hungrið alveg ærð´ann
og enga veitti ró.
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Hæfallerafaddí rúllanræ
hann datt um koll og dó.

23. Það var eitt sinn kona.
Það var eitt sinn kona sem gleypti mý
skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af því.

Það var eitt sinn kona sem gleypti fló.
Mér varð um og ó er hún gleypti fló.
Hún gleypti fló til að ná í mý.
Skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af þvi.

Það var eitt sinn kona sem gleypti fugl.
já þvílíkt rugl að gleypa fugl.
Hún gleypti fugl til að ná í fló.
Mér varð um og ó er hún gleypti fló.
Hún gleypti fló til að ná í mý.
Skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af því.

Það var eitt sínn kona sem gleypti kött.
Það er út í hött að gleypa kött.
Hún gleypti kött til að ná í fugl.
já þvílíkt rugl að gleypa fugl.
Hún gleypti fugl til að ná í fló.
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Mér varð um og ó er hún gleypti fló.
Hún gleypti fló til að ná í mý.
Skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af því

Það var eitt sinn kona sem gleypti hund.
Hún var enga stunda að gleypa hund.
Hún gleypti hund til að ná í kött.
Það er út í hött að gleypa kött.
Hún gleypti kött til að ná í fugl.
já þvílíkt rugl að gleypa fugl.
Hún gleypti fugl til að ná í fló.
Mér varð um og ó er hún gleypti fló.
Hún gleypti fló til að ná í mý.
Skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af því

Það var eitt sinn kona sem gleypti kú.
Já hana nú hún gleypti kú.
Hún gleypt kú til að ná í hund.
Hún var enga stunda að gleypa hund.
Hún gleypti hund til að ná í kött.
Það er út í hött að gleypa kött.
Hún gleypti kött til að ná í fugl.
já þvílíkt rugl að gleypa fugl.
Hún gleypti fugl til að ná í fló.
Mér varð um og ó er hún gleypti fló.
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Hún gleypti fló til að ná í mý.
Skil ekkert í því að gleypa mý.
Hún deyr kannski af því

Það var eitt sinn kona sem gleypti hest
og hún dó fyrir rest.....
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