Stökur

Ljónalagið

Afi minn og amma mín

Lengst inní skóginum þar búa ljónin

úti á bakka búa.

Ljónapabbi, ljónamamma og litli ljónsi fljónsi

Þau eru bæði sæt og fín

Búmm, sagði ljónapabbi

og þangað vil ég fljúga.

Búmm, sagði ljónamamma
En hann litli ljónsi fljónsi sagði ekki neitt, uss...

Fljúga hvítu fiðrildin
fyrir utan glugga.
Þarna siglir einhver inn
ofurlítil dugga.

Sigga litla systir mín

Litirnir

situr út í götu.

Gulur, rauður, grænn og blár

Er að mjólka ána sín

svartur, hvítur, fjólublár.

í ofurlitla fötu.

Brúnn, bleikur, banani
appelsína talandi.

Afi minn fór

Gulur, rauður, grænn og blár

á honum Rauð

svartur, hvítur, fjólublár.

eitthvað suður á bæi.
Sækja bæði sykur og brauð

Syndum og syndum

sitt af hvoru tagi.

Syndum og syndum í Húsavíkurlaug.
Mér er heitt og mér er kalt í Húsavíkurlaug.
Bringusund, skriðsund og hoppa í laugina.

Tröllalagið

Ég vild‘ég gæti verið hér, alla ævina.

Hátt uppí fjöllunum þar búa tröllin.
Tröllapabbi, tröllamamma og litli tröllirölli

Upp upp

Búmm sagði tröllapabbi

Upp, upp, upp á fjall

Búmm sagði tröllamamma

upp á fjallsins brún.

En hann litli tröllirölli sagði ekki neitt – Ussss

Niður, niður, niður, niður
alveg niður á tún.

Allir krakkar
Allir krakkar, allir krakkar
eru í skessuleik.
Má ég ekki mamma

Kalli litli kónguló

með í leikinn þramma?

Kalli litli kónguló klifraði upp á vegg

Mig langar svo , mig langar svo

þá kom rigning og Kalli litli datt.

að lyfta mér á kreik.

Svo skein sólin og þerraði hans kropp
og Kalli litli kónguló klifrað´upp á topp

Ég negli og saga
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.

Apalagið
5 litlir apar sátu uppi í tré.
Þeir voru að stríða krókódíl
“Þú nærð ekki mér”!
Þá kom hann herra krókódíll

Dúkkan hennar Dóru
Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt.
Hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt,
fljótt, fljótt.

svo hægt og rólega og amm!
(klappa saman lófunum)
(Síðan verða þeir 4 litlir…, svo 3 litlir…)

Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt.
Hann bankaði á dyrnar ratatdadadaa.
Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus.

Í leikskóla er gaman

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus.

Í leikskóla er gaman

Hann skrifaði niður hvaða lyf hún skyldi fá.

þar leika allir saman.

Ég kem aftur á morgun ef hún er enn veik þá.

Þeir leika úti og inni
og allir eru með.
Þeir hnoða leir og lita
þið ættuð bara að vita
hvað allir eru duglegir
í leikskólanum hér.

Ba, bú, ba, bú
Ba, bú,ba, bú brunabíllinn flautar.
Hvert er hann að fara?
Vatn á eld að sprauta
dss, dss, dss, dss,
gerir alla blauta.

Fiskarnir tveir
Nú ætlum við að 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!

Mjá, mjá, mjá, mjá mjálmar gráa kisa.

Baba, búbú, baba, bú!

Hvert er hún að fara?

Þeir syntu og syntu og syntu um allt

Út í skóg að ganga
uss, uss, uss, uss,
skógarþröst að fanga.

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

Bí, bí, bí, bí skógarþröstur syngur.

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt!

Hvert er hann að fara?

Baba, búbú, baba, bú!

Burt frá kisu flýgur
ví, ví, ví, ví,

Baba, búbú, baba, bú!
Þeir syntu og syntu og syntu um allt
en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt!

loftin blá hann smýgur.
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 sykurpúðum og poppi,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út ‐ uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá

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!
Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,

Það búa litlir dvergar

(blikka augunum til skiptis)

Það búa litlir dvergar í björtum dal,

mm, ðð, sagði lítil græn eðla.

á bak við fjöllin háu í skógarsal.

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,

Byggðu hlýja bæinn sinn,

og svo líka mm, ðð ‐ bllrrllrrllrr!

brosir þangað sólin inn.

(Reka út úr sér tunguna)

Fellin enduróma allt þeirra tal.

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)

Fyrst á réttunni
Fyrst á réttunni , svo á röngunni
tjú, tjú, trallalla.
Fyrst á réttunni , svo á röngunni
tjú, tjú, trallalla.

Gráðug kerling

Klappa saman lófunum,

Gráðug kerling, hitaði sér velling

stappa niður fótunum.

og borðaði, namm, namm, namm,

Klappa saman lófunum,

síðan sjálf, jamm, jamm, jamm

stappa niður fótunum.

af honum heilan helling.
Svangur karlinn varð alveg dolfallinn
og starði svo, sko, sko, sko,
heilan dag o, ho, ho
ofan í tóman dallinn.
Aumingja kallinn, fékk engan graut.

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:,:

Ég heyri þrumur
Stóra brúin
Stóra brúin fer upp og niður, upp og niður,
upp og niður.

Ég heyri þrumur, ég heyri þrumur
Heyrir þú, heyrir þú?
Droparnir detta, droparnir detta.
Ég er gegnblautur, ég er gegnblautur.

Stóra brúin fer upp og niður, allan daginn.
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.
Flugvélar fljúga yfir brúna, yfir brúna, yfir

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

brúna.
Flugvélar fljúga yfir brúna, allan daginn.

Mánuðirnir

Fiskarnir synda undir brúna, undir brúna, undir

Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí,

brúna.

ágúst.

Fiskarnir synda undir brúna, allan daginn.

September, október, nóvember og desember.

Fuglarnir fljúga yfir brúna, yfir brúna, yfir
brúna.
Fuglarnir fljúga yfir brúna, allan daginn.
Börnin ganga yfir brúna, yfir brúna, yfir brúna.
Börnin ganga yfir brúna, allan daginn.

Tröllalagið
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
Ef hún skín þá verða þau að steini!

Bangsi lúrir

Dansi, dansi dúkkan mín

(Lag:Allir krakkar)

Dansi, dansi dúkkan mín

Bangsi lúrir, bangsi lúrir

dæmalaust er stúlkan fín.

bæli sínu í.

Voða fallegt hrokkið hár

Hann er stundum stúrinn

hettan rauð og kjóllinn blár.

stirður eftir lúrinn.

Svo er hún með silkiskó

Að hann sofi, að hann sofi

sokka hvíta eins og snjó.

enginn treystir því.

Heldurð´ ekki að hún sé fín
dansi, dansi dúkkan mín.

Frost er úti
Frost eru 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.
Og biðja hana mömmu mína
um mylsnu handa þér.

