LÖGIN OKKAR Á VILPU

Brunalið, köttur og skógarþröstur

Krummi krunkar úti

Ba, bú, ba, bú brunabíllinn flautar.

Krummi krunkar úti, kallar á nafna sinn.

Hvert er hann að fara?

Ég fann höfuð af hrúti, hrygg og
gæruskinn.

Vatn á eld að sprauta.

:,:Komdu nú og kroppaðu með mér,
krummi nafni minn:,:

Tsss, tsss, tsss, tsss gerir alla blauta.
Mjá, mjá, mjá, mjá mjálmar grá kisa.
Hvert er hún að fara?

Vögguvísa

Út í skóg að ganga.

Dvel ég í draumahöll og dagana lofa

Usss, usss, usss, usss skógarþröst að
fanga.

litlar mýs um löndin öll
liggja nú og sofa.

Bí, bí, bí, bí skógarþröstur syngur.

Sígur ró á djúp og dal

Hvert er hann að fara?

dýr til hvílu ganga.

Burt frá kisu flýgur.

Einnig sofna skolli skal,

Úí, úí, úí, úí loftin blá hann smýgur.

Með skottið undir vanga.

Allir krakkar
Allir krakkar, allir krakkar eru í
skessuleik.

Fingurnir
Einn lítill, tveir litlir,

Má ég ekki mamma,

þrír litlir fingur,

með í leikinn þramma.

fjórir litlir, fimm litlir,

Mig langar svo, mig langar svo,

sex litlir fingur,

að lyfta mér á kreik.

sjö litlir, átta litlir,
níu litlir fingur,

Allir krakkar, allir krakkar eru að fara
heim.

tíu litlir fingur á höndum.

Heim til pabba og mömmu,
líka afa og ömmu.
Allir krakkar, allir krakkar,
eru að fara heim.
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Stóra brúin
Stóra brúin fer upp og niður, upp og

Aa ramm samm samm

niður, upp og niður.

:,: Aa ramm samm samm :,:

Stóra brúin fer upp og niður, allan
daginn.

Gúllí gúllí gúllí gúllí
ramm samm samm.

Bílarnir aka yfir brúna, yfir brúna, yfir

brúna.

:,: Aa ramm samm samm :,:

Bílarnir aka yfir brúna, allan daginn.

Gúllí gúllí gúllí gúllí

Flugvélar fljúga yfir brúna, yfir brúna,

ramm samm samm.

yfir brúna.

:,: Hér er ég, hér er ég

Flugvélar fljúga yfir brúna, allan daginn.

gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí

Fiskarnir synda undir brúna, undir brúna,

undir brúna.

ramm samm samm :,:

Fiskarnir synda undir brúna, allan daginn.

Fuglarnir fljúga yfir brúna, yfir brúna,

Lítil mús

yfir brúna.

Lítil mús, lítil mús, lítil húsamús.

Fuglarnir fljúga yfir brúna,allan daginn.

Lítil mús, lítil mús, lítil hagamús.

Börnin ganga yfir brúna, yfir brúna, yfir

brúna.

Hvað gerir músin nú?

Börnin ganga yfir brúna, allan daginn.

Hún flýr í bóndans bú.

Í leikskóla er gaman

Litirnir

Í leikskóla er gaman,

Gulur, rauður, grænn og blár,

þar leika allir saman.

svartur, hvítur, fjólublár.

Leika úti og inni,

Brúnn, bleikur banani,

og allir eru með.

appelsína talandi.

Hnoða leir og lita,

Gulur, rauður, grænn og blár,

þið ættuð bara að vita.

svartur, hvítur, fjólublár.

Hvað allir eru duglegir,
í leikskólanum hér.
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Ferskeytlur

Dúkkan hennar Dóru

Fljúga hvítu fiðrildin,

Dúkkan hennar Dóru var

fyrir utan glugga.

með sótt, sótt sótt.

Þarna siglir einhver inn,

Hún hringdi og sagði lækni að

ofurlítil dugga.

koma fljótt, fljótt, fljótt.
Læknirinn kom með sína tösku

Kristín litla komdu hér,

og sinn hatt.

með kalda fingur þína.

Hann bankaði á dyrnar-

Ég skal bráðum bjóða þér,

raratttatttaata.

báða lófa mína.
Hann skoðaði dúkkuna
Afi minn og amma mín,

og hristi sinn haus.

út á bakka búa.

Hún strax skal í rúmið

Þau eru bæði sæt og fín,

og ekkert raus.

og þangað vil ég fljúga.

Hann skrifaði niður hvaða
lyf hún skyldi fá.

Sigga litla systir mín,

Ég kem aftur á morgun ef hún

situr út í götu.

er enn veik þá.

Er að mjólka ána sín,
í ofurlitla fötu.

Nafnalag
“Jórunn” dansar á pallinum

Afi minn fór á honum Rauð,

en “Gunna” skellihlær.

eitthvað suður á bæi.

“Erna” er á sokkunum

Að sækja bæði sykur og brauð,

og “Bjarney” datt í gær.

sitt af hvoru tagi.

“Guðrún” keyrir bíl með
“Tinnu” í og “Nanna”
sparkar bolta til “Tómasar.
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Upp á grænum

Frost er úti fuglinn minn

Upp á grænum, grænum,

Frost er úti fuglinn minn,

himinháum hól,

ég finn hvað þér er kalt.

sá ég hérahjónin ganga.

því nú er frosið allt?

Nærðu engu í nefið þitt,

Hann með trommu, bomm,

En ef þú bíður augnablik
ég ætla að flýta mér,

bomm, bommborommbo, romm,

að biðja hana mömmu mína

húm með fiðlu sér við vanga.

um mylsnu handa þér.

Þá læddist að þeim ljótur

Frost er úti fuglinn minn

byssukarl og miðaði í hvelli,

Frost er úti fuglinn minn,

en hann hitti bara trommuna

ég finn hvað þér er kalt.

sem small,

Nærðu engu í nefið þitt,
því nú er frosið allt?

og þau hlupu’ og héldu velli.

Dansi dansi dúkkan mín

En ef þú bíður augnablik

Dansi, dansi dúkkan mín,

að biðja hana mömmu mína

ég ætla að flýta mér,

dæmalaust er stúlkan fín.

um mylsnu handa þér.

Með voða fallegt hrokkið hár,

Kalli litli könguló

hettan rauð og kjóllinn blár.

Kalli litli könguló

Svo er hún með silkiskó,

klifraði’ upp í tré.

sokka hvíta eins og snjó.

Þá kom rigning,

Heldurðu‘ ekki´ að hún sé fín,

og Kalli litli datt.

dansi, dansi dúkkan mín.

Svo skein sólin
og þerraði hans kropp.

Bátasmiðurinn

Kalli litli könguló

Ég negli og saga og smíða mér bátog
síðan á sjóinn ég sigli með gát.

klifraði’ upp á topp

Og báturinn vaggar og veltist um sæ,
ég fjörugum fiskum með færinu næ.
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Froskurinn, apinn og eðlan

Fingurnir

Ding dong sagði lítill grænn

Þumalfingur, þumalfingur,
hvar ert þú?

froskur einn dag,

Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.

ding dong sagði lítill grænn
froskur.

Vísifingur, vísifingur, hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.

Ding dong sagði lítill grænn
froskur einn dag og svo líka ding
dong spojojojojojon.

Langatöng, langatöng, hvar ert þú?
Hér ér ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.

King kong sagði stór svartur api

Baugfingur, baugfingur, hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.

einn dag,
King kong sagði stór svartur api.

Litlifingur, litlifingur, hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.

King kong sagði stór svartur api
einn dag og svo líka king kong
ohohohohoho.

Fyrst á réttunni
Mm-e sagði lítil bleik eðla einn dag,

Fyrst á réttunni , svo á röngunni

mm-e sagði lítil bleik eðla.

tjú, tjú, trallalla.

Mm-e sagði lítil bleik eðla einn

Fyrst á réttunni , svo á röngunni

dag og svo líka mm-e.....

tjú, tjú, trallalla.
Klappa saman lófunum,
stappa niður fótunum.

Ég heyri þrumur

Klappa saman lófunum,

Ég heyri þrumur, ég heyri þrumur

stappa niður fótunum.

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

Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb
- út um allan bæinn!

Hjólin á strætó snúast hring, hring,
hring,
hring, hring, hring,
hring, hring, hring!
Hjólin á strætó snúast hring, hring,
hring
- út um allan bæinn!

Tröllalagið

Hurðin á strætó opnast út og inn,
út og inn, út og inn!
Hurðin á strætó opnast út og inn
- út um allan bæinn!

Hátt uppí fjöllunum þar búa tröllin.
Tröllapabbi,
tröllirölli

tröllamamma

og

litli

Búmm sagði tröllapabbi

Peningarnir í strætó segja klink, kling,
kling,
klink, kling, kling,
klink, kling, kling!
Peningarnir í strætó segja
klink,kling,kling
- út um allan bæinn!

Búmm sagði tröllamamma
En hann litli tröllirölli sagði ekki neitt –
Ussss

Ljónalagið

Fólkið í strætó segir bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla!
Fólkið í strætó segir bla, bla, bla
- út um allan bæinn!

Lengst inní skóginum þar búa ljónin
Ljónapabbi, ljónamamma og litli ljónsi
fljónsi
Búmm, sagði ljónapabbi

Börnin í strætó segja hí, hí, hí,
hí, hí, hí,
hí, hí, hí!
Börnin í strætó segja hí, hí, hí
- út um allan bæinn!

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

Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss,
uss, suss, suss,
uss, suss, suss!
Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss
- út um allan bæinn!

Upp upp
Upp, upp, upp á fjall
upp á fjallsins brún.

Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb!

Niður, niður, niður, niður
alveg niður á tún.
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Uglan
Það var eitt sinn ugla með oddhvasst nef,
tvö lítil augu og klær fyrir tær.
Hún sat upp í tré og svo komst þú,
þá flaug hún í burt og sagði „ú, ú , ú“.
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