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     Í leikskóla er gaman 

Í leikskóla er gaman,  

þar leika allir saman.  

Leika úti og inni   

og allir eru með.  

Hnoða leir og lita,  

þið ættuð bara að vita  

hvað allir eru duglegir   

í leikskólanum hér. 

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!  

Baba, búbú, baba, bú!  

Þeir syntu og syntu og syntu um allt  

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  

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt!  

Baba, búbú, baba, bú!  

Baba, búbú, baba, bú!  

Þeir syntu og syntu og syntu um allt  

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

 

Ba- bú   ba-bú  

Ba, bú, ba, bú, brunabíllinn flautar.  

Hvert er hann að fara?  

Vatn á eld að sprauta -  

tss, tss, tss, tss!  

Gerir alla blauta.  

Mjá, mjá, mjá, mjá, mjálmar gráa kisa.  

Hvert er hún að fara?  

Út í skóg að ganga -  

uss, uss, uss, uss!  

Skógarþröst að fanga.  

Bí, bí, bí, bí, skógarþröstur syngur.  

Hvert er hann að fara?  

Burt frá kisu flýgur -  

víí, víí, víí, víí!  

Loftin blá hann smýgur. 

 

  Hreyfa litla...  

Hreyfa litla fingur,   

hreyfa litla fingur,   

hreyfa litla fingur   

og frjósa eins og skot!  

(tær, tungur, nebba, augu, hendur, fætur 

o.s.frv.) 

 

          

          Sól úti, sól inni 
                     

Sól úti, sól inni,  

sól í hjarta, sól í sinni.  

Sól - bara sól! 
 

 

 

Það var einu sinni api…  
 

Það var einu sinni api í ofsa góðu skapi,  

hann vildi ekki grautinn en fékk sér banana:  

Banananana - (smella tvisvar í góminn)  

Banananana - (smella tvisvar í góminn)  

Banananana, banananana, banananana -   

(smella tvisvar í góminn). 

 

Í örkinni hans Nóa, 

dýrin fóru að róa  

hani, hundur, hæna, 

og líka krókódíll: 

Krókókódíll, (smella tvisvar í góminn) 

krókókódíll, (smella tvisvar í góminn) 

krókókódíll, krókókódíll, 

krókókódíll, (smella tvisvar í góminn). 
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               Skýin 
  

Við skýin felum ekki sólina af illgirni  

(klapp, klapp, klapp)  

Við skýin erum bara að horfa á leiki mannanna   

(klapp, klapp, klapp)  

Við skýin sjáum ykkur hlaupa-oouuúúííh!  

Í rokinu!  

Klædd gulum, rauðum, grænum og bláum 

regnfötum.  

Eins og regnbogi meistarans, regnbogi 

meistarans,  

við skýin erum bara grá, bara grá,  

á morgun kemur sólin, hvað verður um skýin þá? 

 

  

Bátasmiðurinn  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Hátt upp´á fjalli... 
 

Hátt upp´í fjöllunum búa þrjú tröll.(höndum lyft upp) 

Tröllapabbi(hendur hátt), tröllamamma(hendur neðar) og litli Trölli 

rölli (hendur niður).  

búm (klappa) sagði tröllapabbi(hendur hátt).(sungið hátt)  

búm (klappa) sagði tröllamamma(hendur neðar),(sungið lægra)  

en hann litli Trölli rölli sagði ekki neitt ussssssss.  
(vísifingur á munninn) 
 

 

 

Með vindinum þjóta…  

Með vindinum þjóta skúraský  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

og droparnir hníga og detta´ á ný  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

Og smáblómin vakna´ eftir vetrarblund  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

þau augu sín opna er grænkar grund  

:,:drýpur drop, drop, drop:,: 

                   

          Dúkkan hennar Dóru  
 

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt,  

hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, 

fljótt, fljótt.  

Læknirinn kom þá með sína tösku og sinn hatt  

-hann bankaði á dyrnar: Ra, ta, ta, ta, tatt!  

Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus:  

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus!  

Hann skrifaði á miða hvaða pillu hún skyldi fá:  

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

 

Við klöppum öll…  

Við klöppum öll í einu,  

við klöppum öll í einu,  

við klöppum öll í einu,  

það líkar okkur vel!  

(stöppum, hoppum, grátum, hlæjum,   

sofum, hvíslum, smellum o.s.frv) 

 
 

 

 

 

 

      A og B  

A og B, spott og spé,  

grísinn galar uppi´í tré.  

Lítil mús til okkar fús  

kom og byggði hús.  

Lamb í baði, borðar súkkulaði,  

hundur jarmar, galar grísinn hátt!  

A og B, spott og spé,  

grísinn galar upp´í tré.  

Hróp og köll um víðan völl,  

þá er sagan öll. 
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   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!  

(Blikka augunum til skiptis)  
   

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,  

mm, ðð, sagði lítil græn eðla.  

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,  

og svo líka mm, ðð - bllrrllrrllrr!  

(Reka út úr sér tunguna)  
   

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)  
 

 

Ein stutt, ein löng  

Ein stutt, ein löng, hringur á stöng  

og flokkur sem spilaði´og söng.  

Köttur og mús og sætt lítið hús,  

sætt lítið hús og köttur og mús.  

Ein stutt…  

Penni og gat og fata sem lak,  

fata sem lak og penni og gat.  

Ein stutt…  

Lítill og mjór og feitur og stór,  

feitur og stór og lítill og mjór.  

Ein stutt…  

 

Grænt, grænt, grænt 

Grænt, grænt, grænt  

er grasið úti í haga.  

Grænt, grænt, grænt  

er gamla pilsið mitt.  

Allt sem er grænt, grænt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla Jón á Grund.  

Gul, gul, gul  

er góða appelsínan.  

Gul, gul, gul  

er gamla húfan mín.  

Allt sem er gult, gult  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla Kínverjann.  

Rauð, rauð, rauð  

er rósin hennar mömmu.  

Rauð, rauð, rauð  

er rjóða kinnin mín.  

Allt sem er rautt, rautt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla indíánann.  

Svart, svart, svart  

er sjalið hennar frænku.  

Svart, svart, svart  

er litla lambið mitt.  

Allt sem er svart, svart  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla svertingjann.  

Blátt, blátt, blátt  

er hafið bláa hafið.  

Blár, blár, blár  

er blái himininn.  

Allt sem er blátt, blátt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla sjómanninn  

Hvít, hvít, hvít  

er hvíta snjókerlingin.  

Hvít, hvít, hvít  

eru skýin sem ég sé.  

Allt sem er hvítt, hvítt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla snjókarlinn. 
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Ég ætla´að syngja  

Ég ætla´að syngja,  

ég ætla´að syngja.  

Ég ætla´að syngja lítið lag.  

Hérna eru augun,  

hérna eru eyrun,  

hérna er "nebbinn" minn  

og munnurinn.  

Ég ætla´…  

Hérna er bringan,  

hérna er naflinn,  

hérna er rassinn minn  

og búkurinn.  

Ég ætla´…  

Hérna eru fingurnir,  

hérna er höndin,  

hérna er olnboginn  

og handleggurinn.  

Ég ætla´…  

Hérna eru tærnar,  

hérna er hællinn,  

hérna er hnéð á mér  

og fótleggurinn hér. 

 
 

Keli káti karl 
Ég heiti Keli káti karl  

og kraftajötunn er.  

Þegar ég fer út-út,  

hrökkva´allir í kút-kút.  

Ég heiti Keli káti karl,  

tra-la-la-la-la-la-la-la! 
 

Droparnir 
  

:,:"Smell-smell"-"smell-smell"  

-segja droparnir við pollinn:,:  

Og þeir stinga sér á kaf  

og breyta pollinum í haf.  

(skella í góminn á "smellinu"!) 

 

Sá ég spóa  

 

Sá ég spóa suð'r í flóa,  

syngur lóa út í móa.  

Bí, bí, bí, bí.  

Vorið er komið víst á ný. 

 

 

 

   Lagið um það sem er bannað  

Það má ekki pissa bak við hurð  

og ekki henda grjóti ofan´í skurð,  

ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó  

og ekki nota skrúfjárn fyrir sleikjó.  

Það má ekki vaða út í sjó  

og ekki fylla húfuna af snjó,  

ekki týna blómin sem eru úti´í beði  

og ekki segja "ráddi" heldur "réði".  

Þetta fullorðna fólk er svo skrítið,  

það er alltaf að skamma mann,  

þó maður geri ekki neitt,  

það er alltaf að skamma mann.  

Það má ekki skoða lítinn kall  

og ekki gefa ketti drullumall,  

ekki skjóta pabba með byssunni frá ömmu  

og ekki tína orma handa mömmu.  

Það má ekki hjóla inn í búð  

og ekki gefa litla bróður snúð,  

ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta,  

-ekki gera hitt og ekki þetta!  

Þetta fullorðna…  

 

 

 

Nafnalag  

:,:Nú skulum við segja hvað við heitum:,:  

Hvað heitir þú?  

:,:"Jóna", "Jóna", je-je-je:,: 
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Tilfinningablús  
 

Ég finn það ofan´í maga - ooohó!  

Ég finn það ofan´í fætur - ooohó!  

Ég finn það upp í höfuð - ooohó! 

Ég finn það fram í fingur - ooohó! 

 

 

:,:Ég finn það hér og hér og hér og hér   

og hér og hér og hér   

hvað ég er glöð!  

Hér inni´í mér!:,:  

 

 

(reið, leið, svöng, þreytt, heitt,íllt, 

kalt, fíld, o.s.frv.) 
 

     

     

        Krumminn í  hlíðinni  
 

Krumminn í hlíðinni  

hann fór að slá,  

þá kom lóa lipurtá  

og fór að raka ljá.  

Hann gaf henni hnappa þrjá  

og bannaði henni´að segja frá  

en hann spói spíssnefur  

hann sagði frá,  

prakkarinn sá.  

Þó var ljáin ekki nema  

hálft annað puntstrá.  

 

 

 

 

 

 

Buxur- vesti -brók og skó. 

 
Buxur vesti brók og skó, 

bætta sokka nýta, 

húfutetur,hálsklút þó, 

Háleistana hvíta. 

 

 

 

 

 

 

Fimm litlir apar  

Fimm litlir apar sátu uppi´í tré,  

þeir voru að stríða krókódíl-  

"Þú nærð ekki mér!"  

Þá kom hann herra Krókódíll, hægt og rólega  

- og NAMM! (smjatt-smjatt-smjatt).  

Fjórir litlir apar sátu…  

(sungið þar til enginn api er eftir) 

 

 

 

        

 

Það var eitt sinn…  

Það var eitt sinn kónguló  

sem hafði átta fætur  

og því þurfti hún að fara  

-snemma á átta fætur  

-og fara í skóna  

-og reima skóna  

á átta fætur!  

Hún taldi: Einn, tveir, þrír, fjórir,  

fimm, sex, sjö - ÁTTA FÆTUR!  

Tralalalla!  Mhmhmhm!  

Tralalalla!  Mhmhmhm!  

Tralalalla!  Mhmhmhm! 

 
 

 
 

Krummavísa 

 

Krummi krunkar úti,  

kallar á nafna sinn:  

"Ég fann höfuð af hrúti,  

hrygg og gæruskinn.  

:,:Komdu nú og kroppaðu með,  

krummi nafni minn.":,: 
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Á íslensku má alltaf finna svar. 
Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var 

og hún á orð sem geyma gleði og sorg, 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg. 

  

Á vörum okkar verður tungan þjál 

þar vex og grær og dafnar okkar mál. 

Að gæta hennar gildir hér og nú 

það gerir enginn nema ég og þú. 

 
 

 

 

       Óskasteinar  

Fann ég á fjalli fallega steina,  

faldi þá alla, vildi þeim leyna.  

Huldi þar í hellisskúta heillasteina  

alla mína unaðslegu óskasteina.  

Langt er nú síðan leit ég þá steina  

lengur ei man ég óskina neina  

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga  

ekki frá því skýrir þessi litla saga.  

Gersemar mínar græt ég ei lengur  

geti þær fundið telpa eða drengur.  

Silfurskæra kristalla með grænu og gráu  

gullna roðasteina rennda fjólubláu. 
              

 

  

           

 

Upp á grænum grænum…  
Upp á grænum, grænum himinháum hól  

sá ég hérahjónin ganga.  

Hann með trommu   

- bomm, bomm, bombarombommbomm!  

Hún með fiðlu sér við vanga.  

Þá læddist að þeim ljótur byssukarl  

sem miðaði í hvelli!  

En hann hitti bara trommuna sem small  

og þau hlupu og héldu velli.  
  

 

 

       “Druslu-lagið”  

Við setjum svissinn á  

og við kúplum gírnum frá,  

það er startað   

og druslan fer í gang!  

Drun, drun!!  

Það er enginn vandi   

að aka bifreið,   

ef maður bara kemur  

henni í gang.  

  Drun, drun!! 

 

 
                          Litirnir 

 
Gulur,rauður,grænn og blár, 

svartur,hvítur,fjólublár. 

Gott er að eiga góða skó, 

Í rigningu og miklum snjó. 

Gulur,rauður,grænn og blár, 

svartur,hvítur,fjólublár. 

 

 

Gulur,rauður,grænn og blár, 

svartur,hvítur,fjólublár. 

Brúnn ,bleikur, banani, 

appelsína talandi. 

Gulur,rauður,grænn og blár, 

svartur,hvítur,fjólublár. 

 

 

 

Lonníetturnar 
 

Ég lonníetturnar lét á nefið, 

svo lesið gæti ég frá þér bréfið. 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

og lifað gæti ég ei án þín. 

Tra la la la la la ljúfa, 

tra la la la la la ljúfa, 

ég las það oft og mér leiddist aldrei 

og lifað gæti ég ei án þín. 
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Þegar barnið í föt sín fer  

Þegar barnið í föt sín fer  

fjarska mörgu þarf að huga´að hér.  

Fyrst er reynt að hneppa hnapp,  

í hnappagatið loks hann slapp.  

Renna lás og reima skó,  

reyndar finnst mér komið nóg.  

Þetta´ er gjörvallt í grænum sjó!!  

Við skulum:   

Hneppa, renna, smella og hnýta,  

hneppa, renna, smella og hnýta,  

hneppa, renna, smella og hnýta,  

hnýta slaufu á skó!! 

 

 

Sólin er risin 

Sólin er risin sumar í bænum 

Sveitirnar klæðast nú feldinum grænum. 

Ómar allt lífið af ylríkum söng, 

Unaðsbjörtu dægrin löng. 

 

               Sól,sól skín á mig 

ský, ský burt með þig. 

               Gott er í sólinni að gleðja sig 

               sól, sól skín á mig. 

 

 

 

 

Með sól í hjarta 

 
Með sól í hjarta og söng á vörum 

Við setjumst niður í grænni laut. 

Í lágu kjarri við kveikjum eldin 

 Og kakó hitum og eldum graut. 

“Bíó bauk” 

“Salt og lauk” 

Hættu þessari vitleysu 

 annars færðu flengingu. 

 

   Afmæli þú átt í dag 
Afmæli þú átt í dag, 

Út af því við syngjum lag  

Sama daginn, sem er nú 

Sannarlega fæddist þú: 

 

Til hamingju með heilladaginn þinn, 

heilla kallinn minn! ( heillakellingin ) 

Til hamingju með heilladaginn þinn, 

heilla kallinn minn! ( heillakellingin ) 

 

Allt þér gangi vel í vil, 

vertu áfram lengi til, 

allt þér verði hér í hag. 

Höldum upp á þennan dag. 

 

Til hamingju með heilladaginn þinn, 

heilla kallinn minn! ( heillakellingin ) 

Til hamingju með heilladaginn þinn, 

heilla kallinn minn! ( heillakellingin ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Labba út í mónum  

Labba´út í mónum, labba´út í 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 tánum, verða kalt á tánum,  

hlaupa, hlaupa heim, hlaupa, hlaupa heim.  

Róa til fiskjar, róa til fiskjar,  

renna´og draga þorsk, renna´og draga þorsk,  

háar eru bárurnar, háar eru bárurnar,  

best að halda heim, best að halda heim 
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    Do Re Mí Fa So La Tí 
 

“Do er dós af djásnum full. 

Re er refur rándýr eitt. 

Mí er mýsla mórautt grey. 

Fa er fax á fáki greitt. 

So er sólin sæla skín. 

La er lamb í laut og mó. 

Tí er tína berin blá. 

Byrjum aftur svo á Do o o o.” 

 

 

 

Góðan dag 

 
Góðan dag,  

komdu og syngdu með mér. 

Velkomin í tíma , 

við svörum ekki í síma, 

nú er kátt á hjalla og allir  

klappa/hoppa/dansa/hósta 

                                    með.  

 
 

 

 Afi minn og amma mín  

Afi minn og amma mín  

úti á Bakka búa.  

Þau eru bæði sæt ogfín,  

þangað vil ég fljúga.  

 

 

       

Fljúga hvítu fiðrildin  

fyrir utan glugga.  

Þarna siglir einhver inn  

ofurlítil dugga. 
 

Sigga litla systir mín  

situr úti´í götu.  

Er að mjólka ána sín  

í ofurlitla fötu.  

Afi minn fór á honum Rauð  

eitthvað suður á bæi,  

sækja bæði sykur og brauð,  

sitt af hvoru tagi. 

Gráðug kerling. 
                                                                                                       

Gráðug kerling hitaði sér velling  

Og borðaði namm, namm, namm,  

Síðan sjálf jamm, jamm, jamm,  

Af honum heilan helling 

 

Svangur kallinn varð alveg dolfallinn 

Og starði svo sko, sko, sko, 

Heilan dag o, ho, ho, 

Ofan í tóman dallinn.  
 

 

 

    Mér finnst gott að borða 

 
Mér finnst gott að borða 

 blómkálsúpu og brauð, 

hamborgara, kjúklinga 

 og súkkulaðifrauð. 

:: fisk og gos og franskar  

finnst mér gott að fá 

og flatköku með miklu smjöri og hangikjöti á :: 

 

 

 

 

       

        Good morning 
 

Good morning, good morning 

Good morning to you. 

Good morning, good morning 

And how do you do. 
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    Í rigningu ég syng  
  

Í rigningu ég syng,  

í rigningu ég syng.  

Það er dásamlegt veður,  

mér líður svo vel!  

þumlana upp.  

 

Tjutti tja, tjutti tja, tjutti tja tja!  

(Lagið endurtekið og lið 2 bætt við,  

síðan lið 3 o.s.frv.  

2. Olboga að  

3. Beyja hnén  

4. Út með rassinn  

5. Hrista hausinn  

6. Út með tunguna. 
 

 

Dagar og mánuðir 
 

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, 

miðvikudagur og fimmtudagur, 

föstudagur og laugardagur, 

þá er vikan búin. 

Janúar, febrúar, 

mars, apríl, maí, júní, 

júlí, ágúst, 

september, október, 

nóvember og desember. 

 

 

 

 

 

Sex litlar endur  

 
Sex litlar endur þekki ég. 

Fimm eru mjóar og ein er sver. 

Ein þeirra  vappar og sperrir stél, 

fremst í flokki og segir: 

                  kvakk, kvakk, kvakk. 

 

Niður að sjónum vilja þær 

Vagga,  vibbe vabbe, vibbe vabbe 

til og frá. 

Ein þeirra  vappar og sperrir stél, 

fremst í flokki og segir: 

                  kvakk, kvakk, kvakk. 

Segir kvakk, kvakk, kvakk. 

 

Sigling 
  

Hafið, bláa hafið, hugann dregur. 

Hvað er bak við ystu sjónarrönd? 

Þangað liggur beinn og breiður vegur. 

Bíða mín þar æsku drauma lönd. 

Beggja skauta byr bauðst mér aldrei fyrr. 

Bruna þú nú, bátur minn. 

Svífðu seglum þöndum, 

svífðu burt frá ströndum. 

Fyrir stafni haf og himinninn. 
 

 

          Sundlaugarlagið 
 

Syndum, syndum í Grindavíkurlaug, 

mér er heitt og mér er kalt  

í Grindavíkurlaug. 

Bringusund, skriðsund 

 og hoppa í laugina, 

ég vildi að ég gæti verið hér 

alla ævina. 
 

            

         Lóan er komin 
 

Lóan er komin að kveða burt snjóinn, 

að kveða burt leiðindi, það getur hún. 

Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefur sagt mér til syndanna minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót. 

Hún hefur sagt mér að vaka og vinna, 

vonglaður taka nú sumrinu mót. 

 
  
 

 

Litlu andarungarnir 
Litlu andarungarnir 

“ allir synda vel” 

“Höfuð hneyja í djúpið  

og hreyfa lítið stél” 

 

Litlu andarungarnir 

”ætla útá haf” 

“Fyrst í fjarlægð skima  

Og fara svo í kaf” 
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Litlir fingur 

   
Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur, 

Fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur, 

Sjö litlir, átta litlir,  níu litlir fingur, 

Tíu litlir fingur á börnum. 

 

 

 

Maístjarnan 

 

Ó hve létt er þitt skóhljóð 

ó hve lengi ég beið þín, 

það er vorhret á glugga, 

napur vindur sem hvín, 

en ég veit eina stjörnu,  

eina stjörnu sem skín, 

og nú loks ertu komin, 

þú ert komin til mín.  

 

Það eru erfiðir tímar, 

það er atvinnuþref, 

ég hef ekkert að bjóða, 

ekki ögn sem ég gef, 

nema von mína og líf mitt 

hvort ég vaki eða sef, 

þetta eitt sem þú gafst mér 

það er allt sem ég hef.  

 

En í kvöld lýkur vetri 

sérhvers vinnandi manns, 

og á morgun skín maísól, 

það er maísólin hans, 

það er maísólin okkar, 

okkar einingarbands, 

fyrir þér ber ég fána 

þessa framtíðarlands. 

 

        Vertu til 
 

Vertu til er vorið kallar á þig, 

vertu til að leggja hönd á plóg. 

Komdu út því sólskinið vill sjá þig, 

::sveifla haka og rækta nýjan skóg:: 

                       -hey!-           
 

 
 

 Allir krakkar            
Allir krakkar, allir krakkar, 

eru í skessuleik. 

Má ég ekki mamma, 

með í leiki þramma? 

Mig langar svo, 

mig langar svo 

að lyfta mér á  kreik.  
 

  

 
 

        Fingurnir 
   
Þumalfingur, þumalfingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Vísifingur, vísifingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Langatöng, langatöng, hvar ert þú? 

Hér ér ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Baugfingur, baugfingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Litli fingur, litli fingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Vinstri hönd, vinstri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

   

Hægri hönd, hægri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 
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Stattu fyrir framan mig 
Stattu fyrir framan mig 

og ég mun horfa beint á þig. 

Teygðu þína hönd til mín, 

og  mín kemur til þín. 

 

Stattu hér við hlið á mér 

og ég mun finna fyrir þér. 

Teygðu þína hönd til mín, 

og  mín kemur til þín. 

 

Stattu fyrir aftan mig  

og ég stend fyrir framan þig. 

Teygðu þína hönd til mín, 

og  mín kemur til þín. 

 

Svo leggjum við í langa ferð, 

sú langa ferð er til þess gerð 

að lengja orminn langa þann 

sem lifnar,-líttu´á hann! 
 

Við göngum mót hækkandi sól 
 

Við göngum mót hækkandi sól, sól, sól, 

Og sjáum hana þíða allt sem kól, kól, kól, 

“svo vætlurnar streyma og vetrinum gleyma, 

því vorið er komið með  sól, sól, sól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Signir sól 

  
Signir sól sérhvern hól.  

Sveitinn klæðist 

geislakjól.  

Blómin blíð, björt og fríð  

blikar fjallsins hlíð.  

Nú er fagurt flest í dag.  

Fuglar syngja gleðibrag.  

Sumarljóð, sæl og rjóð,  

Syngja börnin góð. 

 

 

   Fiskalag 
 

Svo margir fiskar í sjónum búa 

þar sjá má aldeilis aragrúa af þeim. 

Þar eru ýsur og rauðir karfar, 

Ufsi, þoskur og silfursíld. 

 

Þar búa ógnvaldar hafsins djúpa, 

stórir hvalir og grimmir hákarlar. 

En litlu fiskarnir gæta að sér 

og  láta alls ekki góma sig. 

 

Og skipin sigla um hafið bláa. 

Þau veiða fiskinn og fær´ann upp á land. 

Þar hraustir krakkar hann kátir smakka 

og bæta á kúfaðan diskinn sinn. 

 

 

Svo margir fiskar í sjónum búa 

þar sjá má aldeilis aragrúa af þeim. 

Þar eru ýsur og rauðir karfar, 

Ufsi, þoskur og silfursíld. 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         Óli og Berta  

Óli fór til Bertu, bakaríistertu,  

og bað hana að kyssa sig.  

Þá sagði Berta, bakarísterta:  

“Bara ef þú elskar mig!”  

Þá sagði Óli, sem var á hjóli,  

“Berta, ég elska þig!”  

Glöð sagði Berta, bakarísterta,  

“Nú máttu kyssa mig!”  

(“kyss - kyss” (kysst út í loftið) 
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      Fatavísur 
 

Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp. 

Geymum þau í vetur 

og klæðum okkur betur. 

Sumarfötin, sumarfötin setjum inn í skáp. 

 

Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó. 

Þegar út við þjótum 

og karl úr snjó við mótum. 

Þykku fötin, þykku fötin þykja best í snjó. 

 

Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í. 

Úti regnið bylur, 

stétt og steina hylur. 

Pollafötin, pollafötin puðumst við nú í 

 
    

   

 

 

 

      Kolakassinn 
 

Hulda datt o´ní kolakassann 

hæ fadderí,fadderalla, la, la. 

Bylgja átti hana að passa, 

hæ fadderí, fadderalla, la, la. 

Ef að Harpa vissi það, 

þá yrði Björg steinhissa. 

hæ-fadderí, hæ-faddera, 

hæ-fadderí, fadderall,la,la. 

 
 

 

   Bí, bí og blaka  

Bí, bí og blaka  

álftirnar kvaka.  

Ég læt sem ég sofi,  

en samt mun ég vaka.  

Bíum, bíum bamba,  

 börnin litlu þamba  

fram á fjallakamba  

að leita sér lamba. 

 

  

 

Ég er furðuverk. 
 

Ég á augu, ég á eyru, 

ég á lítið skrítið nef. 

Ég á augabrúnir, augnalok 

sem að lokast þegar ég sef. 

Ég á kinnar og varir rauðar 

og á höfði hef ég hár, 

eina tungu og tvö lungu 

og heila sem er klár. 

 

Ég á tennur og blóð sem rennur 

og hjarta sem að slær. 

Tvær hendur og tvo fætur, 

tíu fingur og tíu tær. 

Ég get gengið, ég get hlaupið 

kann að tala manna mál. 

Ég á bakhlið, ég á framhlið 

innst inni hef ég sál. 

 

Ég er furðuverk, algert furðuverk 

sem að guð bjó til. 

Ég er furðuverk, algert furðuverk 

lítið samt ég skil. 

 

Í heilanum spurningum ég velti fyrir mér 

En stundum koma svörin   

svona eins og af sjálfu sér. 

En samt er margt svo skrýtið 

sem ég ekki skil. 

En það gerir ósköp lítið 

því mér finnst gaman að vera til. 

 

Ég er furðuverk ………………….. 

 
 

 

 

 

 

Karl gekk út um morguntíma 
  

Karl gekk út um morguntíma, taldi alla sauði sína,  

einn og tveir og þrír og fjórir, allir voru þeir. 

Með höndunum gerum við klapp, klapp, klapp. 

Með fótunum gerum við stapp, stapp, stapp. 

Einn, tveir, þrír, ofurlítið spor, 

einmitt á þennan hátt er leikur vor. 
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Hjólin á  strætó 

 
1:Hjólin undir strætó snúast í hring, hring, hring, 

hring, hring, hring,- hring, hring, hring. 

Hjólin undir strætó snúast í hring, hring, hring, 

út um allan bæinn. 

 

2:: Dyrnar á strætó opnast út og inn, út og inn, út og inn.:: 

3:: Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling.:: 

4:: Fólkið í strætó segir bla, bla, bla.:: 

5:: Krakkarnir í strætó segja uhu-hu, uhu-hu, uhu-hu.:: 

6:: Bílstjórinn í strætó segir ssh, ssh, ssh.:: 

7:: og hjólin undir strætó snúast í hring, hring, hring. 

 

Út um mela og móa 

  
Út um mela og móa  

Syngur mjúkrödduð lóa,  

Og frá sporléttum spóa  

Heyrist sprellfjörugt lag.  

   

     Viðlag:  

     A-a-a hollerahahía,  

     Hollera,ha,ha,hú,hú,  

     Hollerahahía, hollera,ha,ha,  

     Hollerahahía hó.  

   

Út um strendur og stalla,  

hlakkar stór veiðibjalla.  

Heyrið ómana alla  

Yfir flóa og fjörð.  

 

     A-a-a hollerahahía, 
  

Hérna’ er krían á kreiki, 

þarna’ er krumminn á reiki. 

Börnin léttstíg í leiki 

fara líka í dag. 

  

    A-a-a hollerahahía, 
  

Hljóma lögin við látum; 

hæfir lífsglöðum skátum 

rómi kveða með kátum 

hérna kringum vorn eld 

 

    

 

 A-a-a hollerahahía, 

 

Sungið í upphafi samverustunda:  
Halló krakkar, halló krakkar,  

velkomin í dag!  

Gaman er að sjá ykkur  

og gaman er að fá ykkur!  

Halló krakkar, halló krakkar,  

velkomin í dag!  

 

 

 

    Sungið í lok samverustunda:  
Jæja krakkar, jæja krakkar,  

takk fyrir í dag!  

Gaman var að sjá ykkur  

og gaman var að fá ykkur!  

Jæja krakkar, jæja krakkar,   

takk fyrir í dag! 

  

  Kónguló Kónguló 
   

Kónguló, kónguló, 

bentu mér á berjamó. 

Fyrir bláa berjaþúfu 

skal ég gefa þér gull í skó, 

húfu græna, skarlatsskikkju, 

skúf úr silki´ og dillidó. 
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Indjánalagið 
 

Einn og tveir og þrír indjánar 

fjórir og fimm og sex indjánar 

sjö og átta og níu indjánar 

tíu indjánar í skóginum.  

 

Allir voru með byssu og boga 

allir voru með byssu og boga 

Allir voru þeir kátir og glaðir 

Þeir ætluðu að veiða björnin. 

 

Uss þarna heyrðist fugl að kvaka 

Uss þarna heyrðist eitthvað braka 

Fram kom stóri og grimmi björnin 

Þá hlupu þeir allir heim til sín. 

 

Þá hlupu: 

Einn og tveir og þrír indjánar 

fjórir og fimm og sex indjánar 

sjö og átta og níu indjánar 

en einn indjáni var eftir. 

 

Hann var ekki hræddur við björnin 

Bang! Hann skaut og hitti björnin 

Tók svo af honum allan haminn 

Og hélt svo heim til sín. 

 

Þá komu: 

Einn og tveir og þrír indjánar 

fjórir og fimm og sex indjánar 

sjö og átta og níu indjánar 

allir að skoða björnin. 

 

 

 

Út um mó 

   
Út um mó, inn í skóg,  

upp í hlíð í grænni tó.  

Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,  

tína, tína, tína má.  

   

Tína þá berjablá,  

börn í lautu til og frá.  

Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,  

tína, tína, tína má. 
 

 

 

 

Gamli Nói 

Gamli Nói, gamli Nói, 

guðhræddur og vís. 

Mikils háttar maður, 

mörgum velviljaður. 

Þótt hann drykki, þótt hann drykki 

þá samt bar hann prís. 

 

 

 

Hann Tumi fer á fætur 
Hann Tumi fer á fætur  

við fyrsta hanagal,  

að sitja yfir ánum  

lengst inn í Fagradal.  

 

Hann lætur hugann líða  

svo langt um dali og fjöll  

því kóngur vill hann verða  

í voða stórri höll.  

 

Og Snati hans er hirðfífl  

og hrútur ráðgjafinn,  

og smalahóll er höllin,  

en hvar er drottningin? 

 

 

 

 

 

 Vorvindar glaðir 

 

Vorvindar glaðir,  

glettnir og hraðir,  

geysast um lundinn rétt eins og börn.  

Lækirnir skoppa,  

hjala og hoppa,  

hvíld er þeim nóg í sæ eða tjörn.  

Hjartað mitt litla, hlustaðu á;  

hóar nú smalinn brúninni frá.  

Fossbúinn kveður,  

kætir og gleður,  

frjálst er í fjallasal. 
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 Bangsi lúrir 
 

Bangsi lúrir, bangsi lúrir, 

bæli sínu í. 

Hann er stundum stúrinn, 

stirður eftir lúrinn. 

Að hann sofi, að hann sofi 

enginn treystir því. 
 

 

 

Göngum, göngum... 
  

Göngum, göngum, 

 göngum upp í gilið, 

gljúfra búann til að sjá. 

Þar á klettasyllu svarti krummi 

sínum börnum liggur hjá  
 

 

 

 

 

 

Bíum, bíum, bambaló 

  
Viðlag: 

Bíum, bíum, bambaló, 

bambaló og dillidillidó. 

Vini mínum vagga ég í ró, 

en úti bíður andlit á glugga. 

 

Þegar fjöllin fimbulhá 

fylla brjóst þitt heitri þrá, 

leika skal ég langspil á; 

það mun þinn hugann hugga. 

 

Viðlag… 

   

Þegar veður geysa grimm, 

grúfir yfir hríðin dimm,  

kveiki ég á kertum fimm, 

burt flæmi skammdegisskugga. 

 

Viðlag… 
 

 

 

 

 

Um landið bruna bifreiðar 

  
Um landið bruna bifreiðar,  

bifreiðar, bifreiðar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

 

Ba-bú, ba-bú, 

tr-la-la-la-la-la-la, 

ba-bú, ba-bú, 

tra-la-la-la-la! 

 

Um loftin fljúga flugvélar,  

flugvélar, flugvélar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

 

Ba-bú...... 

 

Um höfin sigla skúturnar,  

skúturnar, skúturnar. 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

 

Ba-bú..... 

 

 
 

Ríðum heim til Hóla  

Ríðum heim til Hóla.  

Pabba kné er klárinn minn,  

kistill mömmu fákur þinn.  

Ríðum heim til Hóla.  

 

Ríðum út að Ási.  

Ef við höfum hraðann á,  

háttum þar við skulum ná.  

Ríðum út að Ási.  

 

Ríðum heim að Hofi.  

Senn er himni sólin af,  

sigin ljós í vesturhaf.  

Ríðum heim að Hofi. 
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      Mamma borgar  

Á kaupmanninn rétt við búðarborðið  

svo brosfögur horfði Stína:  

“Ég ætlaði bara að kaupa klæði  

í kjól á brúðuna mína.”  

“Og hvaða lit viltu, ljúfan,” sagði´ann  

“í kjól á brúðuna þína?”  

“Hvað, auðvitað rauðan, já ósköp rauðan”  

með ákafa svaraði Stína.  

Hann brosandi fór og klippti klæðið.  

“Hvað kostar það?” spurði Stína.  

“Einn koss” hann svaraði, “kostar klæðið  

í kjól á brúðuna þína.”  

Í búðinni glumdi við gleðihlátur,  

er glaðlega svaraði Stína:  

“Hún mamma kemur í bæinn bráðum  

og borgar skuldina mína.” 

  

 

       Fimmeyringurinn  

Ef að nú hjá pabba einn fimmeyring ég fengi  

fjarskalega hrifin og glöð ég yrði þá.  

Ég klappa skyldi pabba og kyssa vel og lengi  

og kaupa síðan allt sem mig langar til að fá.  

Fyrst kaupi ég mér brúðu sem leggur aftur 

augun,  

og armbandsúrið fína af fallegustu gerð.  

Og af því hvað hún mamma er orðin þreytt á 

taugum,  

þá ætla ég að kaupa bíl í hverja sendiferð.  

Hjólhest og járnbraut ég ætla að gefa Geira,  

gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn.  

Svo kaupi ég mér döðlur og súkkulaði og 

fleira  

og síðan skal ég gefa pabba allan afganginn. 
 

 

 

 

 

 

         

Dansi dansi dúkkan mín 
  

Dansi, dansi dúkkan mín, 

dæmlaust er stúlkan fín 

með voða fallegt hrokkið hár, 

hettan rauð og kjóllinn blár. 

Svo er hún með silkiskó, 

sokka hvíta, eins og snjó. 

Heldurðu’ ekki’ að hún sé fín, 

dansi, dansi dúkkan mín. 
 

Trommulagið  

"Jóna" spilar á trommuna,  

spilar á trommu og við syngjum öll með.  

Góðan dag, góðan dag,  

hvernig líður þér í dag?  

Vonandi líður þér vel - jú-hú!  

Og svo réttir hún trommuna til "Sigga",  

"Siggi" spilar og við syngjum öll með.  

Góðan dag, góðan…o.s.frv. 

 

 

Bjössi á mjólkurbílnum 
  

Hver ekur eins og ljón 

með aðra hönd á stýri? 

Bjössi á mjólkurbílnum, 

Bjössi á mjólkurbílnum. 

Hver stígur bensínið 

í botn á fyrsta gíri? 

Bjössi á mjólkurbílnum, 

hann Bjössi kvennagull. 

 

 

Við erum söngvasveinar  

 

:,: Við erum söngvasveinar á leiðinni’ út í lönd :,:  

leikum á flautu, á skógarhorn, á skógarhorn,  

leikum á flautu, fiðlu’ og skógarhorn.  

 

Og við skulum dansa hopsasa, hopsasa, hopsasa,  

við skulum dansa hopsasa - HOPSASA!! 
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      Palli var einn í heiminum  

  

Ég þekki lítinn labbakút,  

sem langaði að stelast út.  

Á litlu tánum læddist einn,  

en langaði ekki að vekja neinn.  

:,: Ha, ha, ha, trúðu mér,  

Palli var einn í heimi hér:,:  

Út á götu æddi hann,  

og ekki nokkurn þar hann fann.  

Suður í búð hann síðan gekk  

og súkkulaðimola fékk.  

:,: Ha, ha, ha, trúðu mér,  

Palli var einn í heimi hér:,: 

 

Ég heyri svo vel 
  

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. 

  

Ég heyri svo vel................... 

 

 

 Einn var að smíða  

Einn var að smíða ausutetur  

annar hjá honum sat.  

Þriðji kom og bætti´um betur  

hann 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. 

 

 

   Stóra brúin  

Stóra brúin fer upp og niður,  

upp og niður, upp og niður,   

stóra brúin fer upp og niður,  

allan daginn!  

Bílarnir aka yfir brúna,  

yfir brúna, yfir brúna.  

Bílarnir aka 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 brúna.  

Flugvélar fljúga yfir brúna,  

allan daginn!  

Fiskarnir synda undir brúna,  

undir brúna, undir brúna.  

Fiskarnir synda undir brúna,  

allan daginn!  

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! 
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Aravísur  

Hann Ari er lítill,  

hann er átta ára trítill  

með augu mjög falleg og skær.  

Hann er bara sætur  

jafnvel eins, er hann grætur  

og hugljúfur þegar hann hlær.  

En spurningum Ara   

er ei auðvelt að svara:  

Mamma, af hverju er himininn blár?  

Sendir Guð okkur jólin?  

Hve gömul er sólin?  

Pabbi, hví hafa hundarnir hár?  

Bæði pabba og mömmu  

og afa og ömmu  

þreytir endalaust spurningasuð:  

Hvar er sólin um nætur?  

Hví er sykurinn sætur?  

Afi, gegndu, hver skapaði Guð?  

Hvar er heimsendir, amma?  

Hvað er eilífðin, mamma?  

Pabbi, af hverju vex á þér skegg?  

Hví er afi svo feitur?  

Hví er eldurinn heitur?  

Hví eiga ekki hanarnir egg?  

Það þykknar í Ara  

ef þau ekki svara  

og þá verður hann ekki rór.  

Svo heldur en þegja   

Þau svara og segja:  

“Þú veist það er verðurðu stór!”  

Fyrst hik er á svari  

þá hugsar hann Ari  

og hallar þá kannski undir flatt  

og litla stund þegir,  

að lokum hann segir:  

“Þið eigið að segja mér satt!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súrmjólk í hádeginu 

 

Ég er bara fimm ára  

og kenna á því fæ.  

Klukkan sjö á morgnana  

er mér dröslað niður í bæ.  

Enginn tekur eftir því  

þó heyrist lítið kvein  

því mamma er að vinna  

en er orðin allt of sein. 

                     Viðlag: 

                     Súrmjólk í hádeginu  

                      og Seríos á kvöldin.  

                      Mér er sagt að þegja  

                      meðan fréttatíminn er.  

                      Súrmjólk í hádeginu  

                      Seríos á kvöldin.  

                      Hún mamma er svo stressuð  

                      en þó mest á sjálfri sér. 

Svo inn á dagskólann  

mér dröslað er í flýti.  

Mig sárverkjar í handleggina  

eftir mömmu tog.  

En þar drottnar dagmamma  

með ótal andlitslýti.  

Það er eins og hún hafi fengið  

hátt í hundrað þúsund flog.  

 Viðlag:  

Súrmjólk í hádeginu                            og 

Seríos á kvöldin. 

Mér er sagt að þegja  

meðan fréttatíminn er.  

Súrmjólk í hádeginu  

Seríos á kvöldin.  

Eitt er víst að pabbi minn  

hann ræður öllu hér.  
 

Bráðum verð ég sex ára  

en það er fyrsta maí. 

Daginn allan þann  

ég dröslast aleinn niðrí bæ.  

Enginn tekur eftir því  

þó ég hangi þarna einn  

því gamli er með launakröfu  

en orðinn allt of seinn.  

 

Viðlag:  Súrmjólk í hádeginu” 
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Krummi svaf í klettagjá  

Krummi svaf í klettagjá,  

kaldri vetrarnóttu á,  

:,: verður margt að meini, :,:  

fyrr en dagur fagur rann  

freðið nefið dregur hann   

:,: undan stórum steini. :,:  

Á sér krummi ýfði stél ,  

einnig brýndi gogginn vel,  

:,: flaug úr fjallagjótum, :,:  

lítur yfir byggð og bú,  

á bæjum fyrr en vakna hjú;  

:,: veifar vængjum skjótum. :,:  

Sálaður á síðu lá  

sauður feitur garði hjá  

:,: fyrrum frár á velli. :,:  

Krunk, krunk, nafnar, komið 

hér,  

krunk, krunk, því oss búin er  

:,: krás á köldu svelli. :,:  

 

Frost er úti fuglinn minn  

Frost er 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,  

að biðja hana mömmu 

mína  

um mylsnu handa þér. 

  

  

  

         Bláfjöll 

    Hæ og hó, hæ og hó, 

    hér er nóg af skíðasnjó. 

    Nú er fjör, æskan ör 

    er með söng á vör. 

    Förum upp í fjöll, 

    fyllumst hreysti öll. 

                                Af brekkubrún  

                                við brunum yfir mjöll. 

                                Bláfjallanna blær 

                                bíður okkar tær 

                                í víðri vetrarhöll. 

                                Hæ og hó, hæ og hó, 

                                hér er nóg af skíðasnjó. 

                                Brekkan hér ágæt er, 

                                allir renna sér.—Hey! 

 

 

 

Álfareiðin 

 

Stóð ég úti í tungsljósi, stóð ég út við skóg,   

stórir komu skarar, af álfum var þar nóg.  

Blésu þeir á sönglúðra, og bar þá að mér fljótt,  

bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt.  

 

Hleyptu þeir á fannhvítum hestum yfir grund,  

hornin jóa gullroðnu blika við lund,   

eins og þegar álftir af ísa grárri spöng  

fljúga suður heiði með fjaðraþyt og söng.  

 

Heilsaði hún mér drottningin og hló að mér um leið,  

hló að mér og hleypti hestinum á skeið.  

Var það út af ástinni ungu, sem ég ber?  

Eða var það feigðin, sem kallaði að mér? 

 

 



  20 

 

Krummavísa  
 

    Krummi krunkar úti 

     Kallar á nafna sinn: 

    “Ég fann höfuð á hrúti 

     hrygg og gæruskinn. 

   :Komdu ná og kroppaðu með mér  

           krummi nafni minn: 

 

Krummi snjóinn kafaði  

Krummi snjóinn kafaði  

kátur hló og sagði  

að hún tófa ætlaði  

einum lóga gemlingi.  

Fuglinn í fjörunni  

Fuglinn í fjörunni hann heitir már,  

silkibleik er húfan hans og gult undir hár;  

er sá fuglinn ekki smár,  

bæði digur og fótahár,  

á bakinu svartur á bringunni grár,  

bröltir hann oft í snörunni,  

fuglinn í fjörunni. 

              Nú er úti norðanvindur  

Nú er úti norðanvindur,  

nú er hvítur Esjutindur.  

Ef ég ætti úti kindur,  

mundi’ ég láta’ þær allar inn,  

elsku besti vinur minn!  

:,: Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassassa :,:  

Upp er runninn öskudagur,  

ákaflega skýr og fagur.  

Einn með poka ekki ragur  

úti vappar heims um ból.  

Góðan daginn, gleðileg jól!   

:,: Úmbarassa....:,:  

Elsku besti stálagrér,  

heyrirðu hvað ég segi þér?:  

“Þú hefur étið úldið smér  

og dálítið af snæri  

elsku vinurinn kæri”!  

:,: Úmbarassa....:,:  

Þarna sé ég fé á beit,  

ei er því að leyna.  

Nú er ég kominn upp í sveit  

á rútunni hans Steina.  

Skilurðu hvað ég meina?  

:,: Úmbarassa....:,: 

 
 

 

 

 

 

 Þorraþræll 
 

Nú er frost á Fróni, 

frýs í æðum blóð, 

kveður kuldaljóð 

Kári í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil, 

hlær við hríðarbyl 

hamragil.  

 

           Mararbára blá 

           brotnar þung og há 

           unnarsteinum á, 

           yggld og grett á brá. 

           Yfir aflatjóni 

           æðrast skipstjórinn, 

           harmar hlutinn sinn 

           hásetinn.  

 

                                Horfir á heyjaforðann 

                                 hryggur búandinn: 

                                ,,Minnkar stabbinn minn, 

                                magnast harðindin. -  

                                Nú er hann enn á norðan, 

                                næðir kuldaél, 

                                yfir móa og mel 

                                myrkt sem hel.  
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Lita-lag    

 

Græn eru laufin  

og grasið sem grær.  

Glóðin er rauð  

og eldurinn skær.  

Fífill og sóley  

eru fagurgul að sjá.  

Fjöllin og vötnin  

og loftin eru blá.  

Hvítur er svanur  

sem syndir á tjörn.  

Svartur er hann krummi  

og öll hans börn. 

 

 

Krumminn á skjánum 
  

Krumminn á skjánum, 

kallar hann inn:  

“gef mér bita’af borði þínu, 

bóndi minn!” 

Bóndi svara býsna reiður: 

“Burtu farðu, krummi leiður. 

Líst mér að þér lítill heiður, 

ljótur ertu’á tánum, 

Krumminn á skjánum.” 
 

 

 

Kristín litla  
   

Kristín litla, komdu hér 

með kalda fingur þína. 

ég skal bráðum bjóða þér 

báða lófa mína. 

   

Eitthvað tvennt á hné ég hef, 

heitir annað Stína. 

Hún er að láta lítið bréf 

í litlu nösina sína. 

   

Fuglinn segir bí bí bí, 

bí bi segir Stína. 

Kveldúlfur er kominn í 

    kerlinguna mína. 

 

 

 

 

Við skulum róa…  

 

Við skulum róa´á selabát,  

fyrst við erum fjórir.  

Það eru bæði þú og ég,  

stýrimaður og stjóri.  

 

 

 

Magnús raular  
   

Magnús raular , músin tístir, 

malar kötturinn; 

kýrin baular, kuldinn nístir, 

kumrar hrúturinn. 

Við skulum róa sjóinn á  

   

Við skulum róa sjóinn á 

að sækja okkur ýsu. 

En ef hann kurmmi kemur þá 

og kallar á hana Dísu? 
 

 

 

Þumalfingur 
 

Þumalfingur er mamma  

sem var mér vænst og best. 

Vísifingur er pabbi  

sem gaf mér gráan hest. 

Langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull. 

Baugfingur er systir  

sem prjónar sokk úr ull. 

Litli fingur er barnið 

sem leikur að skel, 

litli pínu anginn 

sem dafnar svo vel. 

 

Hér eru öll hjúin, svo falleg og nett 

fimm eru á bænum, ef talið er rétt. 

Mikið væri gaman, í þessum heim,  

ef öllum kæmi saman eins vel og þeim.  
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Fagur fiskur í sjó 

 
Fagur fiskur í sjó, 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum. 

Vanda, banda, 

gættu þinna handa. 

Vingur, slingur, 

vara þína fingur. 

Fetta, bretta, 

svo skal högg á hendi detta. 

 
 

 

Að telja úr….. 

 
Úllen  dúllen  doff 

kikki  laní  koff 

koffi  laní  bikki  baní 

úllen  dúllen  doff! 

 

Ugla  sat  á  kvisti 

Átti börn  og missti. 

Eitt, tvö, þrjú, 

og það varst þú! 

 

Eni  mení  míng  mang 

klíng, klang. 

Úsí  búsi  bakka  dæ 

Æ  væ  vekk  með  dæ! 
 

 

 

 

 

Tombai 

 
 Tombai Tombai Tombai Tombai 

       (slá á hné) 

  Tombai Tombai Tombai  

  Don, Don, Don, Di ri don  

        (klappa) 

  Di ri di ri don. 

  Tra la  la la la  Tra la  la la la  

         (sveifla höndum) 

   Tra la  la la la    la, Hey! 

Litagleði 
 

Hver ert sá veggur 

 víður og hár 

veglega settur röndum? 

Gulur, rauður, grænn og blár 

gerður af meistarahöndum. 

 

 

 

Óli prik 
 

Punktur,  punktur, 

komma, strik. 

Þetta er hann Óli prik. 

Hálsinn mjór  

maginn stór  

Hendur, hendur 

Fætur, fætur 

Hár, hár, hár 

                    svona er Óli klár. 

 

 

 

 

 Kvæðið um fuglana 

 
 

     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 vængjaþyt.  

Um varpann leikur draumsins perluglit.  

Snert hörpu mína himinborna dís,  

og hlustið, englar guðs í Paradís. 
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       Litla mjólkurlagið 

 
Mjólk er góð, fyrir káta krakka, 

kynja þjóð, bæði álfa og tröll. 

Mjólk er góð, girnileg að smakka, 

glöð og rjóð þá við verðum öll. 

 

       Mjólk er góð fyrir mig og þig. 

       Mjólk er góð. 

 

Ég og þú, vinir skulum vera, 

vaxa hratt og verða myndarfólk. 

Að bursta vel, það er um að gera, 

brosandi við drekkum mikla mjólk. 

 

            Mjólk er góð fyrir mig og þig. 

            Mjólk er góð. 

 

             Atti katti nóa  

 

      Atti katti nóa 
            atti katti nóa. 

       Emissa demissa  

            dollara missadei. 

       Setra kolla missa rado 

            setra kolla missa rado. 

      Atti katti nóa 
            atti katti nóa. 

        Emissa demissa  

            dollara missadei. 
 

 

                 Kisutangó  
 

Mín kisa á vökul eyru  

Og veiðihár og rófu  

Og viðkvæmt lítið trýni 

 hún sleikir oft og þvær. 

Hún unir sér við leiki  

og aldrei sýnir klær 

og enginn kisa í heimi 

 á svo fimar tær. 

 

Mín kisa dansar tangó, tangó, tangó. 

Hún teygir sig og reygir  

Og er svo fett og brött. 

                  Mín kisa dansar tangó, tangó, tangó 

         Ég trúað gæti að margir vildu eiga slíkan kött. 

                      Tra la la la la la, mjááááá. 

 

 
 

 

 

 

 

Allur matur  

Allur matur á að fara   

upp í munn og ofan´í maga.  

Heyrið það, heyrið það!  

Svo ekki gauli garnirnar. 

 

Hollur matur á að fara 

Upp í munn og ofan í maga. 

Við stækkum þá og verðum hraust, 

Og eflum okkar sjálfstraust. 

 

Allt sælgætið á að fara 

ofan í ruslið en ekki í maga. 

Heyrið það, heyrið það! 

því annars skemmast tennurnar. 

 
 

             Tannalagið 

 
Vertu tönnum þínum trúr 

annars týnast þær úr þér. 

Ef þú borðar mikið gott 

skemmast tennur þínar fljótt. 

Þú verður að bursta þær vel og vandlega 

Þér líður betur líkamlega og andlega. 

Vertu tönnum þínum trúr 

    Annars týnast þær úr þér. 

 

 

        Í Grindavík  

 
Í Grindavík, í Grindavík, 

í Grindavík er gott að vera 

og ýmislegt er hægt að gera. 

Í þeirri vík, í þeirri vík. 

Er Þorbjörn hæðstur fjalla 

og sóleyjarnar spretta í valla. 

Við hraunsins fald er húmið bjart 

þá heilladísir lýsa engið svart. 

 

      Í særoki, í saltfiski. 

      Á haustkvöldi við syngjum saman 

      í Grindavík er ósköp gaman. 

      Því okkar vík er engri lík 

      og áfram liggja sporin 

      í kyrrð við útnesin á vorin. 

      Víð hraunsins fald er húmið bjart 

      þá heilladísir lýsa engið svart. 
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Til gamans,   

um röðina á jólasveinunum  

Aðfaranótt...  

12. des:   Stekkjastaur  

13. des:   Giljagaur  

14. des:   Stúfur  

15. des:   Þvörusleikir  

16. des:   Pottaskefill  

17. des:   Askasleikir  

18. des:   Hurðaskellir  

19. des:   Skyrjarmur  

20. des:   Bjúgnakrækir  

21. des:   Gluggagægir  

22  des:   Gáttaþefur  

23. des:   Ketkrókur  

24. des:   Kertasníkir  

 

 

 

 

 

 

  

  

    Heims um ból 

Heims um ból, helg eru jól,  

signuð mær son Guðs ól,  

frelsun mannanna, frelsisins lind,  

frumglæði ljóssins, en gjörvöll mannkind  

:/: meinvill í myrkrunum lá :/: 

Heimi í hátíð er ný,  

himneskt ljós lýsir ský,  

liggur í jötunni lávarður heims,  

lifandi brunnur hins andlega seims,  

:/: konungur lífs vors og ljóss :/: 

Heyra má himnum í frá  

englasöng: “Allelújá”.  

Friður á jörðu því faðirinn er  

fús þeim að líkna, sem tilheyrir sér  

:/: samastað syninum hjá :/:  

 

Bráðum koma...   

Bráðum koma blessuð jólin  

börnin fara að hlakka til.  

Allir fá þá eitthvað fallegt  

í það minnsta kerti´ og spil.  

Kerti´ og spil, kerti´og spil,  

í það minnsta kerti´og spil.  

Hvað það verður veit nú enginn,  

vandi er um slíkt að spá.  

En eitt er víst að alltaf verður  

ákaflega gaman þá.  

Gaman þá, gaman þá,  

ákaflega gaman þá. 

Jólasveinar ganga um gólf   

Jólasveinar ganga um gólf  

með gildan staf í hendi,  

móðir þeirra sópar gólf  

og flengir þá með vendi.  

:/: Upp á stól stendur mín kanna,  

níu nóttum fyrir jól   

þá kem ég til manna :/: 

Á jólunum er gleði og gaman    

:/: Á jólunum er gleði og gaman  

fúm, fúm, fúm :/:  

Þá koma allir krakkar með  

í kringum jólatréð.  

Þá mun ríkja gleði og gaman,  

allir hlæja og syngja saman  

fúm, fúm, fúm!  

:/: Og jólasveinn með sekk á baki  

fúm, fúm, fúm :/:  

Hann gægist inn um gættina  

á góðu krakkana.  

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv.  

:/: Á jólunum er gleði og gaman  

fúm, fúm, fúm :/:  

Þá klingja allar klukkur við  

og kalla á gleði og frið.  

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv. 
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Í skóginum stóð...  

Í skóginum stóð kofi einn,  

sat við gluggann jólasveinn.  

Þá kom lítið héraskinn   

sem vildi komast inn.  

“Jólasveinn, ég treysti á þig,  

veiðimaður skýtur mig!”  

“Komdu litla héraskinn,  

því ég er vinur þinn”. 

 

 

              Adam átti syni sjö  
 

 

Adam átti syni sjö,   

sjö syni átti Adam.  

Adam elskaði alla þá  

og allir elskuðu Adam.  

Hann sáði, hann sáði,  

hann klappaði saman lófunum,  

stappaði niður fótunum,  

ruggaði sér í lendunum  

og sneri sér í hring. 

 

 

 

 

Nú er Gunna á....   

Nú er Gunna á nýju skónum,  

nú eru´að koma jól.  

Siggi er á síðum buxum,  

Solla´á bláum kjól.  

:/: Solla´á bláum kjól :/:  

Siggi er á síðum buxum,  

Solla´á bláum kjól.  

Mamma er enn í eldhúsinu  

eitthvað að fást við mat.  

Indæla steik hún er að færa  

upp á stærðar fat.  

Pabbi enn í ógnarbasli  

á með flibbann sinn.  

“Fljótur, Siggi, finndu snöggvast  

flibbahnappinn minn”.  

Kisu er eitthvað órótt líka,  

út fer brokkandi.  

Ilmurinn úr eldhúsinu   

er svo lokkandi.  

Jólatréð í stofu stendur,  

stjörnuna glampar á.  

Kertin standa á grænum greinum,  

gul og rauð og blá. 

 

 

Gekk ég yfir sjó og land  

Gekk ég yfir sjó og land  

og hitti þar einn gamlan mann,  

spurði hann og sagði svo:  

Hvar áttu heima?  

Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi,  

Klapplandi.  

Ég á heima á Klapplandi,  

Klapplandinu góða.  

(Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi,   

Hvísllandi og Íslandi). 

 

 

 

 

Jólasveinar einn og átta  

  
 

Jólasveinar einn og átta  

ofan komu´ úr fjöllunum.  

Í fyrrakvöld þeir fóru´ að hátta,  

fundu´hann Jón á Völlunum.  

 

 

Andrés stóð þar utan gátta,  

það átti að færa´hann tröllunum.  

Þá var hringt í Hólakirkju  

öllum jólabjöllunum.  
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    Babbi segir  
  

Babbi segir, babbi segir:  

“Bráðum koma dýrðleg jól”.  

Mamma segir, mamma segir:  

“Magga fær þá nýjan kjól”.  

Hæ, hæ, ég hlakka til,  

hann að fá og gjafirnar.  

Bjart ljós og barnaspil,  

borða sætu lummurnar. 

 

 

  

Það búa litlir dvergar  
Það búa litlir dvergar  

í björtum dal  

á bak við fjöllin háu   

í skógarsal.  

Byggðu hlýja bæinn sinn,  

brosir þangað sólin inn.  

Fellin enduróma  

allt þeirra tal. 

Nú skal segja  

Nú skal segja, nú skal segja  

hvernig litlar telpur gera:  

Vagga brúðu, vagga brúðu  

og svo snúa þær sér í hring!  

(Litlir drengir: Sparka bolta  

Ungar stúlkur: Þær sig hneigja  

Ungir piltar: Taka ofan  

Gamlar konur: Prjóna sokka  

Gamlir karlar: Taka í nefið)  

Og svo hressilegt AAAtsjúú!!!   

í lokin. 

 

Ég sá mömmu kyssa....   
Ég sá mömmu kyssa jólasvein  

við jólatréð í stofunni í gær.  

Ég læddist létt á tá,  

til að líta gjafir á,  

hún hélt ég væri steinsofandi   

Stínu dúkku hjá.  

 

Og ég sá mömmu kitla jólasvein  

og jólasveinninn út um skeggið hlær.  

Já, sá hefði hlegið með,  

hann faðir minn hefði hann séð,  

mömmu kyssa jólasvein í gær. 

 

 

 

 

Grýla heitir grettin mær 
 

Grýla heitir grettin mær, 

Í gömlum helli býr,  

hún unir sér í sveitinni 

við sínar ær og kýr. 

Hún þekkir ekki glaum og glys 

né götulífsins spé 

og næstum eins og nunna er, 

þótt níuhundruð ára sé. 

 Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla 

 í gamla hellinum. 

 

 

Göngum við í kringum...  

Göngum við í kringum einiberjarunn,  

einiberjarunn, einiberjarunn.  

Göngum við í kringum einiberjarunn,  

snemma á mánudagsmorgni.  

Svona gerum við er við þvoum okkar þvott,  

þvoum okkar þvott, þvoum okkar þvott, svona gerum 

við þegar við þvoum okkar þvott,  

snemma á mánudagsmorgni.  

Þriðjud: Vindum okkar þvott  

Miðvikud: Hengjum okkar þvott  

Fimmtud:  Teygjum okkar þvott  

Föstud:  Straujum okkar þvott  

Laugard:  Skúrum okkar gólf  

Sunnud, snemma:  Greiðum okkar hár  

Sunnud, seint:  Göngum kirkjugólf 
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Bjart er yfir Betlehem   

Bjart er yfir Betlehem  

blikar jólastjarna.  

Stjarnan mín og stjarnan þín,  

stjarna allra barna.  

Var hún áður vitringum  

vegaljósið skæra.  

Barn í jötu borið var,  

barnið ljúfa kæra.  

 

Víða höfðu vitringar  

vegi kannað hljóðir  

fundið sínum ferðum á  

fjöldamargar þjóðir.  

Barst þeim allt frá Betlehem  

birtan undur skæra.  

Barn í jötu borið var,  

barnið ljúfa kæra.  

 

Barni gjafir báru þeir.  

Blítt þá englar sungu.  

Lausnaranum lýstu þeir,  

lofgjörð drottni sungu.  

Bjart er yfir Betlehem  

blikar jólastjarna,  

Stjarnan mín og stjarnan þín  

stjarna allra barna. 

 

 Það á að gefa....  

Það á að gefa börnum brauð  

að bíta í á jólunum,  

kertaljós og klæðin rauð  

svo komist þau úr bólunum.  

Væna flís af feitum sauð  

sem fjalla gekk á hólunum.  

Nú er hún gamla Grýla dauð,  

gafst hún upp á rólunum 

 

 

 

Við óskum þér góðra jóla 

 

Við óskum þér góðra jóla, 

við óskum þér góðra jóla, 

við óskum þér góðra jóla, 

og gleðilegs árs. 

Góð tíðindi færum við 

til allra hér: 

Við óskum þér,góðra jóla 

og gleðilegs árs. 

Við óskum þér góðra jóla, 

við óskum þér góðra jóla, 

við óskum þér góðra jóla, 

og gleðilegs árs. 

En fáum við grjónagrautinn, 

en fáum við grjónagrautinn, 

en fáum við grjónagrautinn. 

Já, grautinn hér út? 

 

   

 

  Skreytum hús 
 

Skreytum hús með greinum grænum,  

tra la la la la la la la la. 

Gleði ríkja skal í bænum, 

tra la la la la la la la la. 

Tendrum senn á trénu bjarta, 

tra la la la la la la la la. 

Tendrum jól í hverju hjarta 

tra la la la la la la la la. 

 

Ungir, gamlir - allir syngja: 

Tra la la la la la la la la. 

Engar sorgir hugann þyngja, 

tra la la la la la la la la. 

Jólabjöllur blíðar kalla, 

tra la la la la la la la la. 

boða frið um veröld alla, 

tra la la la la la la la la! 
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Undir jóla hjóla tré 
Undir jóla hjóla tré  

er pakki  

Undir jóla hjóla tré  

er voðalega stór pakki  

í silfurpappír  

og mamma og pabbi  

       glotta í laumi í kampinn  

 

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól 

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól  

 

Úti í jólahjólabæ slær klukka  

úti í jólahjólabæ hringir jólahjólaklukkan jólin inn  

Ég mæni útum gráa glugga  

og jólasveinninn glottir bakvið ský  

út í bæði  

 

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól  

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól  

 

Mamma og pabbi  

þegja og vilja ekkert segja  

 

 Skild'a vera jólahjól  

 Vona að þetta sé nú jólahjól  

 Að þetta sé nú jólahjól  

 óóóójeeeee  

 

Undir jóla hjóla tré  

er pakki  

Undir jóla hjóla tré  

er voðalega stór pakki  

í silfurpappír  

og mamma og pabbi glotta í laumi í kampinn  

út í bæði.  

 

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól  

 Skild'a vera jólahjól  

 Skild'etta vera jólahjól  

                                skildetta vera hjólajól?  

 ætli það sé mótorhjól 

      

 Skín í rauðar...  

Skín í rauðar skotthúfur  

skuggalangan daginn,  

jólasveinar sækja að  

sjást um allan bæinn.  

Ljúf í geði leika sér  

lítil börn í desember,  

inn í frið og ró, út´í frost og snjó  

því að brátt koma björtu jólin,  

bráðum koma jólin.  

Uppi á lofti, inni í skáp  

eru jólapakkar,  

titra öll af tilhlökkun  

tindilfættir krakkar.  

Komi jólakötturinn  

kemst hann ekki´ í bæinn inn,  

inn í frið og ró, inn´úr frosti og snjó,  

því að brátt koma björtu jólin,  

bráðum koma jólin.  

Grýla hét tröllkerling 

Grýla hét tröllkerling 

leið og ljót 

með ferlega hönd 

og haltan fót. 

 

Í hömrunum bjó hún 

og horfði yfir sveit, 

var stundum mögur 

og stundum feit. 

 

Á börnunum valt það, 

hvað Grýla átti gott, 

og hvort hún fékk mat 

í sinn poka og sinn pott. 

 

Ef góð voru börnin 

var Grýla svöng, 

og raulaði ófagran 

sultarsöng. 

 

Ef slæm voru börnin 

varð Grýla glöð, 

og fálmaði í pokann sinn 

fingrahröð. 
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Gefðu mér gott í skóinn 

 

Gefðu mér gott í skóinn 

góði jólasveinn í nótt. 

Úti þú arkar snjóinn,  

inni sef ég vært og rótt. 

 

Góði þú mátt ei gleyma 

glugganum er sef ég hjá. 

Dásamlegt er að dreyma 

um dótið sem ég fæ þér frá. 

 

 Góði sveinki gættu að skóm 

 gluggakistu á. 

 Og þú mátt ei arka hjá 

 án þess að setja neitt í þá. 

 

Gefðu mér eitthvað glingur 

góði jólsveinn í nótt. 

Meða þú söngva syngur 

sef ég bæði vært og rótt. 

 

 

Úti er alltaf að snjóa 
 

Úti er alltaf að snjóa,  

því komið er að jólunum,  

og kólna fer í Pólunum.  

En sussum og sussum og róa,  

ekki gráta elskan mín,  

þó þig vanti vítamín.  

Ávexti eigum við nóga, -  

handa litlu krökkunum,  

sem kúra sig í brökkunum.  

Þú færð í magann þinn mjóa  

melónur og vínber fín.  

Þótt kinnin þín litla sé kannski soldið  

köld og blá,  

áttu samt vini sem aldrei bregðast:  

Af ávöxtunum skuluð þér nú þekkja þá.  

Sussum og sussum og róa, -  

ekki gráta elskan mín,  

þó þig vanti vítamín.  

Þú færð í magann þinn mjóa  

melónur og vínber fín. 

 

Jólaklukkur klingja 

   Jólaklukkur klingja, 

kalda vetrarnótt. 

Börnin sálma syngja 

sætt og ofurhljótt. 

Englaraddir óma 

yfir freðna jörð. 

Jólaljósin ljóma 

lýsa upp myrkan svörð. 

 

Litla jólabarn, litla jólabarn 

ljómi þinn stafar geislum 

um ís og hjarn. 

Indæl ásýnd þín 

yfir heimi skín, 

litla saklausa jólabarn. 

 

Ljúft við vöggu lága 

lofum við þig nú. 

Undrið ofursmáa 

eflir von og trú. 

Veikt og vesælt alið 

varnarlaust og smátt, 

en fjöregg er þér falið 

framtíð heims þú átt. 

 

Litla jólabarn......... 

 

Er þú hlærð og hjalar, 

hrærist sála mín. 

Helga tungu tala 

tærblá augu þín. 

Litla brosið bjarta 

boðskap flytur enn. 

Sigrar mirkrið svarta 

sættir alla menn. 

 

Litla jólabarn........... 
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Jólasveinninn minn, 

 
Jólasveinninn minn,  

jólasveinninn minn 

ætlar að koma í dag  

Með poka af gjöfum  

og segja sögur  

og syngja jólalag 

Það verður gaman  

þegar hann kemur 

þá svo hátíðlegt er 

Jólasveinninn minn,  

káti karlinn minn 

kemur með jólin með sér 

 

Jólasveinninn minn,  

jólasveinninn minn 

ætlar að koma í kvöld 

Ofan af fjöllum  

með ærslum og köllum 

hann arkar um um holtin köld 

Hann er svo góður  

og blíður við börnin 

bæði fátæk og rík 

Enginn lendir í  

jólakettinum 

allir fá nýja flík 

 

Jólasveinninn minn,  

jólasveinninn minn 

arkar um holtin köld 

Af því að litla  

jólabarnið  

á afmæli í kvöld 

Ró í hjarta,  

frið og fögnuð  

flestir öðlast þá 

Jólasveinninn minn,  

komdu karlinn minn 

kætast þá börnin smá 

 
 

 

 

 

 

Snæfinnur snjókarl  

Snæfinnur snjókarl 

var með snjáðan pípuhatt, 

Gekk í gömlum skóm 

og með grófum róm 

gat hann talað, rétt og hratt. 

"Snæfinnur snjókarl! 

Bara sniðugt ævintýr," 

segja margir menn, 

en við munum enn 

hve hann mildur var og hýr. 

 

            En galdrar voru geymdir 

            í gömlu skónum hanns: 

            Er fékk hann þá á fætur sér 

            fór hann óðara í dans. 

            Já, Snæfinnur snjókarl, 

            hann var snar að lifna við, 

            og í leik sér brá 

            æði léttur þá, 

            -uns hann leit í sólskinið. 

 

Snæfinnur snjókarl 

snéri kolli himins til, 

og hann sagði um leið: 

"Nú er sólin heið 

og ég soðna, hér um bil." 

Undir sig tók hann 

alveg feiknamikið stökk, 

og á kolasóp 

inn í krakkahóp 

karlinn allt í einu hrökk. 

Svo hljóp hann einn, 

-var ekki seinn- 

og alveg niðrá torg, 

og með sæg af börnum söng hann lag 

bæði í sveit og höfuðborg. 

Já, Snæfinnur snjókarl 

allt í snatri þetta vann, 

því að yfir skein 

árdagssólin hrein 

og hún var að bræða hann. 
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                                                                 Vinalag    

                                                              
                                                                          :,:Ég sendi þér fingurkoss:,: 

Þá líður okkur vel                                      því við erum allra bestu, 
                                                                                   bestu, bestu, vinir, vinir, 

Það er gaman að vera saman,                                               allra bestu, bestu, bestu vinir. 

vera saman, vera saman. 

Það er gaman að vera saman,                                             :,:Ég vinka og veifa þér:,: 

þá líður okkur vel.                                                                því við erum allra bestu, 

Vinur þinn er vinur minn,                                                      bestu, bestu, vinir, vinir, 

Vinur minn er vinur þinn.                                                      allra bestu, bestu, bestu vinir. 

Það er gaman að vera saman, 

þá líður okkur vel.                                                              :,:Ég brosi breitt til þín,    

                                                                                             því að þú ert gleði mín, 

Það er gaman að syngja saman,                                              því við erum allra bestu, 

syngja saman, syngja saman.                                                  bestu, bestu, vinir, vinir, 

Það er gaman að syngja saman,                                              allra bestu, bestu, bestu vinir. 

syngja saman í kór. 

Heyra þinn tón og minn tón,                                                :,:Við leiðumst hönd í hönd, 

heyra minn hljóm og þinn hljóm.                                             bundin í kærleikans bönd, 

Það er gaman að syngja saman,                                              því við erum allra bestu, 

syngja saman í kór.                                                                bestu, bestu, vinir, vinir, 

                                                                                             allra bestu, bestu, bestu vinir. 

Það er gaman að lita saman, 

lita saman, lita saman. 

Það er gaman að lita saman, 

þá líður okkur vel. 

Lita rauðan og bláan,      Við erum góð 
gulan og grænan. 

Það er gaman að lita saman,                             ( Lag:  “Veistu að ég á lítinn dreng sem labbar” ) 

þá líður okkur vel. 

          Við erum góð,   

          góð við hvort annað. 

          Stríðum ekki og meiðum ekki neinn. 

        :,:Þegar við grátum  

           huggar okkur einhver, 

           þerrar tár og klappar okkar kinn :,: 

Við erum vinir     

 
( Lag:  “Meistari Jakob” )                                           

 

Við erum vinir, við erum vinir, 

ég og þú, ég og þú. 

Leikum okkur saman, leikum okkur saman,  

ég og þú, ég og þú. 
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Grænmetissöngurinn 
 

Þeir sem bara borða ís 

og nammi alla daga, 

þeir feitir verða og flón af því 

og fá svo illt í maga. 

 

En gott er að borða gulrótina,  

grófa brauðið, steinseljuna, 

krækiber og kartöflur 

og kálblöð og hrámeti. 

 

Þá fá allir mettan maga 

menn þá verða alla daga 

eins og lömbin ung í haga, 

laus við slen og leti. 

 

 

 

    Höfuð, herðar, hné og tær 
 

   :,:Höfuð, herðar, hné og tær, 

      hné og tær :,: 

      Augu, eyru, munnur og nef. 

      Höfuð, herðar, hné og tær, 

      hné og tær. 

 

 

 

 

 

 

 

Tíu grænar flöskur 
 

 :,:Tíu grænar flöskur hangandi uppi á vegg:,: 

og ef að ein græn flaska dettur niður á golf, 

þá eru níu grænar flöskur hangandi uppi á vegg. 

(o.s.frv. niðurtalning 8,7,6,5,4,3,2,1 og engin). 

 

 

 

 

 

 

Kalli litli kónguló  
 

Kalli litli kónguló klifraði upp á vegg, 

þá kom rigning og Kalli litli féll, 

svo kom sóin og þerraði hans kropp, 

Kalli litli kónguló klifraði upp á topp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakarinn 
 

Fyrst drögum við skúffuna út, 

svo ýtum við skúffunni inn. 

Og reykurinn fer upp um skorsteininn. 

Hér niður frá býr gamall bakari, 

hann bakar voða fínar kökur 

og reykurinn fer upp um skorsteininn. 
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Það vantar spýtur … 
 

:,:Kannist þið við krakka  

sem að kúra í sandkassa? 

Þeim leiðist heldur lífið 

og eru löngu hætt að krassa:,:  

 

:,:Það vantar spýtur 

og það vantar sög. 

Það vantar málningu og fjörug lög:,: 

 

:,:Þau hafa rólað 

hundrað milljón sinnum út og inn 

og mokað sama sandinum í skóinn sinn:,: 

 

:,:Það vantar spýtur 

og það vantar sög. 

Það vantar málningu og fjörug lög:,: 

 

:,:Kannist þið við snáða  

sem að engu fá að ráða? 

Þeir þvælast bara hér og þar 

og eru fyrir allsstaðar:,: 

 

:,:Það vantar spýtur 

og það vantar sög. 

Það vantar málningu og fjörug lög:,: 

 

:,:Kannist þið við krakka 

sem að kúra á skólabekkjum? 

Og langtum flestum líður 

eins og kartöflum í sekkjum:,: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir hafa eitthvað til að ganga á  
 

:,:Allir hafa eitthvað til að ganga á 

teygðu fram löppina og lofðu mér að sjá:,: 

 

Fíllinn hefur feitar tær, 

ljónið hefur loppur tvær. 

Músin hefur margar smáar 

en ormurinn hefur ansi fáar. 

 

:,:en allir hafa eitthvað til að ganga á 

teygðu fram löppina og lofðu mér að sjá:,: 

 

Fiskurinn hefur fína ugga, 

flóðhesturinn engan skugga. 

Krókódílinn kjaftinn ljóta, 

sá er klár að láta sig fljóta. 

 

:,:En allir hafa eitthvað til að ganga á 

teygðu fram löppina og lofðu mér að sjá:,: 

 

Á vængjum fljúga fuglarnir, 

á fótunum ganga trúðarnir. 

Á hnúum hendast aparnir, 

á rassinum leppalúðarnir. 
 

:,:En allir hafa eitthvað til að ganga á 

teygðu fram löppina og lofðu mér að sjá:,: 
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Ég heiti Óli rauði 

 
Ég heiti Óli rauði og allir þekkja mig. 

Því allir jólasveinar nota rautt í föt á sig. 

Rauð eru eplin góðu og reyniberin smá 

og rauður er hann kjóllinn sem hún Gunna á að fá. 

 

Já, við litum og við litum, við litum stórt og smátt, 

Við litum grænt og brúnt og rautt og gult og fagurblátt. 

Já við litum og við litum allt sem litir geta prýtt 

og líki okkur það ekki við byrjum upp á nýtt. 

 

Ég heiti Stjáni blái og blátt ég lita flest, 

berjaklasa, fjóluvönd og ævintýra hest. 

Blá eru líka vötnin og blár er fjörðurinn 

og bláa litinn notar þú á sjálfan himininn. (Já við …..) 

 

Ég heiti Gústi græni og á greni, skóga og hey, 

þú getur notað litinn minn, á vetrum sést ég ei. 

En þegar vorið kemur, þá kem ég fljótt í ljós 

og klæði grænu engin, tún og blöð á hverri rós. (Já við ….) 

 

Ég heiti Geiri guli og er gulur eins og sól. 

Gulur eins og fífill eða kertaljós um jól, 

og blandaður með rauðu er ég eins og kvöldroðinn, 

Með ósköp litlu bláu eins grænn og skógurinn. (Já við …..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver var að hlæja … 
 

Hver var að hlæja þegar ég kom inn? 

Kannski það hafi verið kötturinn? 

:,:Jæja, nú jæja, látum hann hjæja, 

Kannski hann hlæji ekki í annað sinn:,: 

 

 
 

 

Ert þú vinur minn? 
 

Hei! Ert þú vinur minn? 

Ert þú góður vinur minn? 

Já, ég er vinur þinn, 

ég er góður vinur þinn. 

Nú ert þú vinur minn? 

Kannski besti vinur minn? 

Já, ég er vinur þinn, 

allra besti vinur þinn. 

 

Ég ætla að syngja lítil lag 

um okkur mig og þig. 

 

Svona á miðju sumri, 

þegar sólin skín. 

Þá er ekkert skemmtilegra 

en að koma heim til þín. 

Við förum út að hjóla 

eða í fótbolta. 

Svo syngjum við eða ýlfrum 

fyrir rakkana.  

 

Hei! Ert þú vinur …. 

 

Vinur er alltaf tryggur, 

þú treyst getur á það. 

Ef einhver er með stæla, 

þú treyst getur á hann. 

Því vináttan er eilíf, 

hún er sterkari en gull. 

Ef einhver segir annað 

þá er það bara bull. 

 

Hei! Ert þú vinur …. 

 

 

 
 



  35 

 

        
Kubba og byggingalagið 

 
Kubbahús við byggjum brátt, 

báðum lófum smellum hátt. 

Kubbum röðum sitt á hvað, 

hver vill skemma það 

( bomm klappa fast). 

 

Fyrsta, önnur, þriðja, fjórða, 

svona stórt er húsið mitt. 

Fyrsta, önnur, þriðja, fjórða, 

svona stórt er húsið mitt. 

 

Við reisum okkur húsin há, 

hlý og fögur að líta á. 

Og þegar öllu lokið er, 

ykkur býð ég heim með mér. 

 

 

 

 

 

   
 Mánuðirnir 

 
Janúar kemur með kulda og snjá. 

Febrúar málar frostrós á skjá. 

Mars okkur þreytir hans þung eru 

spor. 

Apríl er betri hann boðar oss vor. 

Maí gefur lömbunum lífgrös og skjól. 

Júni er hreykinn með hágengna sól. 

Júlí er bestur, ég bið um hann strax. 

Ágúst hann bíður oss ber sín og lax. 

September roðnar með réttir og 

glaum. 

Október sefur við saknaðardraum. 

Nóvember skipar í skólann á ról. 

Desember gefur hin dýrðlegu jól. 

           
                  

 

 

                                                                    

                                                                  

                                                                               

        

                                                                     

 

 

Syngjandi geng ég allsstaðar 

 
Viðlag: 

Syngjandi hér, syngjandi þar 

syngjandi geng ég allsstaðar. 

Sí og æ, 

æ og sí. 

Aldrei fæ ég nóg af því. 

 

Forsöngvarinn: ( eða strákar) 

Einu sinni ég átti kú 

Börnin: ( þá stelpur ) 

Einu sinni ég átti kú. 

Forsöngvarinn: 

Hún sagði ekki mö, heldur ba,ba,bú. 

Já, býsna skrýtin var kýrin sú. 

 

Ég átti hrút og hann var grár. 

Ég átti hrút og hann var grár. 

Svo skipti hann um lit og eftir ár 

 hann orðinn var næstum því  

 fjólublár. 

 

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Og þegar rigndi og það var hvasst, 

þá fékk hann alltaf gigtarkast. 

 

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Hann aldrei söng, jafnvel ekki þó 

að undir væri leikið á píanó. 

 

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Hann var andvígur því að eltast við  

mýs, 

      en át bara kökur og rjómaís.



  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meistari Jakob 

 
(Íslanska) 

Meistari Jakob, meistari Jakob, 

sefur þú, sefur þú? 

Hvað slær klukkan, hvað slær 

klukkan? 

Hún slær þrjú, hún slær þrjú. 

  

(Enska) 

Are you sleeping, are you sleeping, 

brother John, brother John? 

Morning bells are ringing, morning 

bells are ringing. 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

(Polish) 

Panie Janie! Panie Janie! 

Rano wstań! Rano wstań! 

|: Wszystkie dźwony biją :| 

Bim, bam, bum, bim, bam, bum. 

 

(Danska) 

Mester Jakob, mester Jakob, 

sover du, sover du? 

Hører du ej klokken, hører du ej 

klokken? 

Bim bam bum, bim bam bum. 

 

(Norska) 

Fader Jakob, fader Jakob, 

sover du, sover du? 

Hører du ei klokken, hører du ei 

klokken? 

Bim bam bom, bim bam bom. 

 

(Finnska) 

Jaakko kulta, Jaakko kulta, 

herää jo, herää jo? 

Kellojasi soita, kellojasi soita. 

Ding ding dong, ding ding dong. 

 

 (Sænska) 

Broder Jacob, broder Jacob 

sover du, sover du? 

Väckarklockan ringer, väckarklockan 

ringer. 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

(Þýska) 

Bruder Jakob, bruder Jakob, 

schläfst du noch, schläfst du noch? 

Hörst du nicht die Klocken, hörst du 

nicht die Klocken? 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

(Portúgalska) 

Irmaj Jorge, irmaj Jorge, 

dorme tu, dorme tu? 

Ja' soam ossinos, ja' soam ossinos. 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

(Spænska) 

Martinillo, Martinillo, 

¿dónde estás? 

¿dónde estás? 

Suenan las campanas. 

Suenan las campanas. 

Ding dang dong 

Ding dang dong 

 

(Tælenska) 

Puak tur yu nai, puak tur yu nai, 

yu nai camp, yu nai camp? 

Tam mai mai ma sanuk kan, tam mai 

mai ma sanuk kan. 

Din dan don, din dan don. 

 

(Franska) 

Frère Jacques, frère Jacques, 

dormez-vous, dormez-vous? 

Sonnez les matines, sonnez les 

matines. 

Ding din don, ding din don. 

 

(Italska) 

Fra Martino campanero, 

duermes ya, duermes ya? 

Suena la campana, suena la campana. 
Din don dan, din don dan.
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Umhverfislagið                                           
 

( Lag:  “Út um mó inn í skóg bls 14” )    

      
Vetur, sumar, vor og haust 

hér er fjörið endalaust. 

Við flokkum og nýtum allt ruslið  hér, 

og flest í græna tunnu fer. 

 

Fernur skolum og pressum þær, 

þó vatnið sullist niður á tær. 

Því við elskum okkar móðir jörð, 

og ætlum að standa um hana vörð. 

 

 

 

 

    Solla stirða   

 
Solla stirða heiti ég. 

Klaufsk og klunnaleg. 

Solla stirða, hér kem ég, 

haltrandi´eins og spýtukarl minn veg. 

 

Mig langar svo að verða liðug, 

leika mér að fara´í splitt. 

 

Ég get ekki hlaupið um 

með hinum krökkunum, 

né gengið uppi´á grindverkum 

því ég er læst í liðamótunum. 

 

Mig langar svo að verða liðug, 

leika mér og fara´í splitt. 

 

Solla stirða heiti ég. 

Klaufsk og klunnaleg. 

Ennþá get ég ekki þó 

á mig sjálfa reimað skó 

 

Mig langar svo að verða liðug, 

Leika mér að fara´í splitt. 

 

 

Gjúgg í bú 
 

      Gjúgg í bú, 

      gjúgg í bú, 

      nú sé ég ekki neitt .... gú gú. 

 

      Gjúgg í bú,  

      hvar ert þú, 

      sem brosir svona breitt .... gú gú. 

 

 

 

 

 

        Blaðran 
 

      Já, ég er lítil blaðra blá (gul o.s.fr.), 

      blásið hefur enginn í, 

      nú skaltu reyna´að blása´og sjá 

      hve stór ég verð af því. 

      Við segjum púst – púst - púst. 

      Þar til ég spring með háum hvell – 

bang. 

 

 

 

 

    Tunglið 
 

      Tunglið, tunglið taktu mig 

      og berðu upp til skýja. 

      Þar situr hún móðir mín 

      og syngur lofgjörð nýja. 

 

 

  

 

Tunglið má ekki .... 
 

      Tunglið má ekki taka hann Óla 

(Hörð o.s.frv.) 

      til sín upp í himnarann, 

      þá fer mamma að gráta og góla 

      og gerir pabba sturlaðan. 
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Við erum ung   

 

(Lag:  grænt, grænt, grænt) 

 

Við erum ung, við okkur lífið brosir, 

ef eldri kynslóð veitir okkur lið, 

:,:að byggja á grunni góðvildar og friðar 

og glæða von hins smáa sigrum við:,: 

 

Við æskjum mannlífs, menntunar og starfa, 

svo megi öllum veitast umbun sú, 

:,:að vita gott af lífi sínu leiða 

og landið gera betra en það er nú:,: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nafnalag 

 
(lag: Meistari Jakob) 

 

Hvar er Máni? 

Hvar er Máni? 

Stattu upp. 

Stattu upp. 

Komdu sæll og blessaður. 

Komdu sæll og blessaður. 

Sestu nú. 

Sestu nú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lítið, lasið skrímsli 
 

Ég er lítið, lasið skrímsli 

og mig langar ekkert út. 

Hornin mín eru völt og veik 

og mig vantar snýtiklút. 

 

Ég er orðinn upplitaður, 

ég er orðinn voða sljór. 

Ég held ég hringi í lækni 

því að halinn er svo mjór. 

 

Skrímsli eru eins og krakkar,  

ósköp vesæl ef þau næla sér í kvef. 

Hver er hræddur við skrímsli 

sem er hóstandi og með stíflað nef? 

 

Augun mín, þau standa á stilkum, 

annað starir út í vegg, 

og ég held að aldrei aftur 

muni á mér vaxa skegg. 

 

Ó, mamma, elsku mamma, 

nú ég meðal verð að fá, 

glás af iðandi ormum, 

annars kemst ég ekki á stjá. 

 

Skrímsli eru eins og krakkar,  

ósköp vesæl ef þau næla sér í kvef. 

Hver er hræddur við skrímsli 

sem er hóstandi og með stíflað nef? 
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Ef þú ert súr 

 
Ef þú ert súr, vertu þá sætur, 

sjáðu í speglinum hvernig þú lætur, 

ekkert er varið í sút eða seyru, 

teygð'u á þér munnvikin út undir eyru. 

 

Viðlag: 

Galdurinn er að geta brosað, 

geta í hláturböndin tosað, 

geta hoppað, hlegið, sungið endalaust. 

 

Ef þú ert fýldur þá líkist þú apa 

eða krókódíl sem er of fúll til að gapa, 

ekkert er varið í sút eða seyru, 

teygð'u á þér munnvikin út undir eyru. 

 

Viðlag 

 

Ef þú ert illur þá líkist þú nauti, 

eða eldgömlum potti með viðbrenndum grauti, 

ekkert er varið í sút eða seyru, 

teygð´u á þér munnvikin út undir eyru. 

 

Viðlag 

 

 

Haustvísa 

 
Hvert er horfið laufið 

sem var grænt í gær? 

Þótt ég um það spyrji 

verð ég engu nær. 

Blöðin grænu hafa vistnað, 

orðin gul og rauð. 

Ef ég horfi miklu lengur 

verður hríslan auð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nú skal syngja um ... 

 
 Nú skal syngja um kýrnar  
sem baula hátt í kór,  

þær gefa okkur mjólkina  

svo öll við verðum stór.  

Mjólk, mjólk, mjólk, mjólk, mjólk.  

Mu mu mu, mu mu mu mu mu,  

mu mu mu, mu mu mu mu mu,  

mu mu mu,mu mu mu mu mu  

mu mu mu mu mu.  

                           

Nú skal syngja um hænsnin       

sem gagga endalaust.  

Þau gefa okkur eggin  

svo öll við verðum hraust.  

Egg egg egg…..  

Ga ga ga…..  

   

  

Nú skal syngja um lömbin  

sem jarma sætt og blítt.  

Þau gefa okkur ullina  

svo okkur verði hlýtt.  

Ull ull ull…..  

         Me me me….. 

 

 

 

    Bjarnastaðabeljurnar 

 
Bjarnastaðabeljurnar, 

Þær baula mikið núna. 

Þær eru að verða vitlausar 

Það vantar eina kúna. 

Það gerir ekkert til. 

Það gerir ekkert til. 

Hún kemur um 

miðaftansbil. 
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Ef rigningin væri... 
 

Ef rigningin væri úr bleikum gúmíböngsum, 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út, 

eeh, eeh, eeh, eeh, 

rosalegt fjör yrði þá. 

 

Ef sólin væri risa sleikipinni, 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út, 

eeh, eeh, eeh, eeh, 

rosalegt fjör yrði þá. 

 

Ef skýin væru úr sykurpúða og poppi, 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út, 

eeh, eeh, eeh, eeh, 

rosalegt fjör yrði þá. 

 

 

 

Rauði karlinn 

Lag: allir krakkar  

  
Rauði karlinn, rauði karlinn  

kallar til þín hér.  

Hann biður þig að bíða  

best er því að hlýða.  

Stans hann segir,  

stans hann segir.  

Stans og gættu að þér. 

 

Græna karlinn, græna karlinn  

krakkar þekkja flest.  

Göngumerki gefur  

gát á öllu hefur.  

Yfir götu öll við göngum  

glöð í einni lest 

 

 

 

 

 

Eniga meniga  

Eniga meniga, allir röfla um peninga.  

Súkkadí búkkadí, kaupa meira fínerí.  

Kaupæði, málæði, er þetta ekki 

brjálæði?  

Eitthvað fyrir alla, konur og kalla,  

krakka með hár og kalla með skalla.  

Eitthvað fyrir krakka, káta krakkalakka,  

það kostar ekki neitt, þú krækir bara í takka,  

eða fyndinn frakka, eða feitan takka.  

Eniga meniga, ég á enga peninga.  

Súkkadí búkkadí, en ég get sungið fyrir 

því.  

Sönglandi, raulandi, með garnirnar 

gaulandi.  

Eitthvað fyrir alla...  

 

 

 

 

Foli, foli  

 
:,: Foli, foli fótalipri, 

flýttu þér nú heim að bæ. :,: 

:,: Tra rí, ralla la 

flýttu þér nú heim að bæ. :,: 

 

:,: Heima mun þín heyið bíða, 

en hjá mömmu koss ég fæ. :,: 

:,: Tra rí, ralla la 

en hjá mömmu koss ég fæ. :,: 

 

:,: Herðir hlaupin hlaupagarpur 

hreint ei telur sporin sín. :,: 

:,: Tra rí, ralla la 

hreint ei telur sporin sín. :,: 
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Litli Siggi og litla Sigga  

 
(Lag: allir krakkar).  

 
Litli Siggi og litla Sigga 

löbbuðu út í mó. 

Bæði ber að tína 

í berja fötu sína. 

Það var gaman, það var gaman. 

Hopp og hæ og hó! 

Litli Siggi, litli Siggi 

litla þúfu fann. 

Blessuð berin ljúfu 

byrgðu alla þúfu. 

Eitt af öðru, eitt af öðru 

upp í munninn rann. 

Litla Sigga, litla Sigga 

lítinn bolla sá. 

En sá litaljóminn 

litlu fögru blómin. 

Þau ég tíni, þau ég tíni, 

þau skal mamma fá. 

 

 

 

 

 

 

Það var einu sinni strákur  

 
Það var einu sinni strákur 

sem átti lítinn bíl, 

lítinn bíl, bíl, bíl, 

lítinn, lítinn, lítinn bíl, 

og kennslukonan sagði’ honum 

að semja’ um bílinn stíl, 

bílinn stíl, stíl, stíl, 

semja’ um bílinn, bílinn stíl. 

Hann þorði ekki að hika, 

hann hélt hún yrði reið, 

yrði reið, reið, reið, 

yrði voða, voða reið, 

og settist við og samdi 

þá sögu’ á þessa leið, 

þessa leið, leið, leið, 

þessa, þessa, þessa leið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanntu brauð að baka? 

  
Kantu brauð að baka? 

Já, það kann ég.  

Svo úr því verði kaka?  

Já, það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig?  

   

Kanntu ber að tína?  

Já, það kann ég.  

Stoppa í sokka mína?  

Já það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

 

Kanntu mat að sjóða?  

Já, það kann ég.  

Og gestum heim að bjóða?  

Já, það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig?  

   

Kanntu að sjóða fiskinn?  

Já, það kann ég.  

Fær’ann upp á diskinn?  

Já, það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 
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Brí, brú, brassa   

 
Brí, brú, brassa!         

Brella! Brassa!    

  

Brí, brú, brassa!     

Brella! Brassa!  
 

 

 

  Brunabílinn 
 

Fljót nú, fljót nú, keyrum brunabíl. 

Fljót nú, fljót nú, keyrum brunabíl. 

Fljót nú, fljót nú, keyrum brunabíl. 

Ding, ding, ding, ding, ding. 

 

Fljót nú, fljót nú, beygjum til hliðar. 

Fljót nú, fljót nú, beygjum til hliðar. 

Fljót nú, fljót nú, beygjum til hliðar. 

Ding, ding, ding, ding, ding. 

 

Fljót nú, fljót nú, finnum eldinn. 

Fljót nú, fljót nú, finnum eldinn. 

Fljót nú, fljót nú, finnum eldinn. 

Ding, ding, ding, ding, ding. 

 

Fljót nú, fljót nú, klifrum upp stigann. 

Fljót nú, fljót nú, klifrum upp stigann. 

Fljót nú, fljót nú, klifrum upp stigann. 

Ding, ding, ding, ding, ding. 

 

Fljót nú, fljót nú, slökkvum eldinn. 

Fljót nú, fljót nú, slökkvum eldinn. 

Fljót nú, fljót nú, slökkvum eldinn. 

Ding, ding, ding, ding, ding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klappa saman lófum  
Klappa saman lófum, klappa lófum, 

    

Klappa saman lófum og mallakút. 

Nefið hljómar vel (ííííí)  

  

Munnurinn spilar með ( purra með 

fingrum) 

Klappa saman lófum og mallakút. 
 

 

 

 

Fimm litlir apar hoppa á dýnu  
 
Fimm litlir apar hoppa á dýnu 

Einn datt af og meiddi sig pínu.     

   

Mamma kyssti´á bágtið  

og sagði. “Allt í fínu” 

En nú mega ekki fleiri apar  

hoppa á dýnu. 

 
 

 

 

 

Draugalagið  
  

Hátt uppi´á loftinu 

búa þrír draugar: 

draugapabbi, draugamamma   

og litli vasaklútur. 

“Bööööö!” sagði draugapabbi. 

“Bööööö!” sagði draugamamma. 

En hann litli vasaklútur 

sagði: “ Aaaaaatjú!” 
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  Kirie – Kirio  

  
 

Mig langar svo mikið í sund, mamma.   

Nei elskan, ekki´í dag!    

Nei ástin, ekki´í dag!    

Þú sagðir það sama í gær, mamma.  

Ég segi það líka í dag!    

En hvenær má ég það þá, mamma?  

Kannski um helgina!    

  

Viðlag 

Kiri-kiri –e –e, Kiri-kiri- o-o  

Kiri-kiri-kir, Kiri-kir, mamma.  

  

Kiri-kiri –e –e, Kiri-kiri- o-o  

Kiri-kiri-kir, Kiri-kir, mamma. 

 

Mig langar svo mikið í bíó, mamma.  

Nei elskan, ekki´í dag! 

Mig langar í pylsu og gos, mamma.  

Nei ástin, ekki´í dag!    

Þú sagðir það sama í gær, mamma  

Ég segi það líka í dag!    

En hvenær má ég það þá, mamma? 

Kannski um helgina! 

 

Viðlag 

Kiri-kiri –e –e, Kiri-kiri- o-o  

 

Mig langar svo mikið í pizzu, mamma  

Nei elskan, ekki´í dag! 

Mig langar að fara í tölvu, mamma.  

Nei ástin, ekki´í dag!    

Þú sagðir það sama í gær, mamma. 

Ég segi það líka í dag!    

En hvenær má ég það þá, mamma.  

Kannski um helgina! 

      

Viðlag      

Kiri-kiri –e –e, Kiri-kiri- o-o  

 
 

 

 

 

 

Ég fór í dýragarð í gær  
 

:;: Ég fór í dýragarð í gær  

og gettu hvað ég sá?:;: 

(Hljóð eða stafur dýrsins t.d.) 

:;: mjá, mjá, mjá, mjá, 

kisu þar ég sá:;: 

 

EÐA      

:;: k – k – k- k- kisu þar ég sá:;: 
 

 

 

 

B.R.O.S.A lagið 

 

Að B.R.O.S.A. Brosa! 

Það er ókeypis að 

B.R.O.S.A 

Það er ókeypis að B.R.O.S.A 

Það er ókeypis að B.R.O.S.A 

 

 
 

 

 

Hafið er svo rólegt 

Hafið er svo rólegt, 

rólegt, rólegt 

Hafið er svo rólegt, rólegt, rólegt 

 

Síðan fer að blása, blása, blása 

Síðan fer að blása, blása, blása 

 

Nú er mikill vindur, vindur, vindur 

Nú er mikill vindur, vindur, vindur 

 

Fiskarnir þeir synda, synda, synda 

Fiskarnir þeir synda, synda, synda 

 

Fiskarnir þeir sofa, sofa, sofa 

Fiskarnir þeir sofa, sofa, sofa 
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Langt inn í skóginum 
 

Langt inn í skóginum, 

þar búa ljónin 

Ljóna pabbi, ljóna mamma og litli Ljónsi flónsi. 

Arrrr segir ljóna pabbi, 

arrrrr segir ljóna mamma, 

en hann litli Ljónsi flónsi 

segir bara mjáááá. 

 

 

 

 

     Bullulag 

 

Það bjó einn karl í tunglinu, 

í tunglinu, í tunglinu. 
Það bjó einn karl í tunglinu 

og hann hét Eikartré. 

  
Augun voru úr kjötbollum, 

úr kjötbollum, úr kjötbollum. 
Augun voru úr kjötbollum og hann hét Eikartré. 
 

Nefið var úr osti, 

úr osti, úr osti. 

Nefið var úr osti og hann hét Eikartré 

  
Munnurinn var úr pizzu, 

úr pizzu, úr pizzu. 

Munnurinn var úr pizzu og hann hét Eikartré. 

 

Hárið var úr hafragraut, 

úr hafragraut, úr hafragraut. 

Hárið var úr hafragraut og hann hét Eikartré. 

 
(Svo er hægt að bæta við líkamspörtum og skálda úr hverju þeir 

eru) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krókódíll í lyftunni 

 
Það er krókódíll í lyftunni minni og ég er 

svolítið hrædd við hann “Ó nei”. 
Krókódíll í lyftunni minni 
sem að gæti étið mann 

ooó krókódíll  (2x klapp) 

förum  (2x klapp) 

upp á fyrstu hæð(aðra – 3ju- 4 -5) 

Þú mátt ekki éta mig,  

því að það er ÉG sem ræð  (2x klapp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérna koma nokkur risa tröll 
 

Hérna koma nokkur risa tröll hó,hó 

Þau öskra svo það bergmálar um fjöll hóhó. 

Þau þramma yfir þúfurnar, 

svo fljúga burtu dúfurnar. 

En bak við ský er sólin hlý í leyni. 

(og þá breytast börnin í stein) 

Hún skín á tröll þá verða þau að steini 
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Tút tút segir bíllinn minn 
 

Tút, tút segir bíllinn minn. 

Ek ég inn i bílskúrinn. 

Fingri styð á flautuna 

og fætinum á bremsuna. 

 

Mér er sama því ég á 

yndið mitt með augun blá, 

ljósa lokka og rjóða kinn, 

legg ég hana í vagninn sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanntu að ríma? 
 

Viltu segja mér hvað rímar við lúðrasveit? 

Það er fjallageit! Það er fjallageit! 

Viltu segja mér hvað rímar við barnakór? 

Það er eyrnastór! Það er eyrnastór! 

 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

Já, það kann ég, svei mér þá! 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

Já, það kann ég, svei mér þá! 

 

Viltu segja mér hvað rímar við nótnabók? 

Það er diet coke! Það er diet coke! 

Viltu segja mér hvað rímar við plötusnúð? 

Það er fatabúð! Það er fatabúð! 

 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

Já, það kann ég, svei mér þá! 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

Já, það kann ég, svei mér þá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að fara í gott bað  
 

Á laugardögum þurfum við að fara í gott 

bað 

á laugardögum pabbi og mamma segja það, 

þvo sér vel um hendur og nudda á sér kinn 

hreinsa litla nebbann og þvo búkinn sinn. 

 

Grípa síðan tannburstann og bursta sína 

tönn 

svo hún verði hvít og falleg eins og fönn. 

Því barnið verður hnuggið ef á tönn er 

komið gat 

því þá hefur það ekki borðað hollan mat. 

 

Sápa aftan vinstra og síðan aftan hægra 

bakið alveg efst og kannski soldið lægra 

ekki gleyma hnjánum eða litlu sætu tánum, 

hárið vel að skola en ekki fara að vola! 

 

Á laugardögum þurfum við að fara í gott 

bað 

á laugardögum pabbi og mamma segja það, 

þvo sér vel um hendur og nudda á sér kinn 

hreinsa litla nebbann og þvo búkinn sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gull og perlur 
 

Gulli og perlum að safna sér 

sumir endalaust reyna. 

Vita ekki að vináttan er 

verðmætust eðalsteina. 

 

Gull á ég ekki að gefa þér 

og gimsteina ekki neina. 

En viltu muna að vináttan er  

verðmætust eðalsteina. 
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                 Pósturinn Páll 
 

Pósturinn Páll, pósturinn Páll, 

pósturinn Páll og kötturinn Njáll. 

 

Sést hann síðla nætur. 

Seinn er ekki á fætur. 

Lætur pakka og bréf í bílinn sinn. 

 

Pósturinn Páll, pósturinn Páll, 

pósturinn Páll og kötturinn Njáll. 

 

Fuglasöngur fagur. 

Fyrirmyndar dagur. 

Hress af stað fer Páll með póstbílinn. 

 

Börnin þekkja Pál og bílinn hans. 

Brosa og heilsa allir er Palli veifar.     

Kannski, vertu þó ekki of viss. 

Heyrist bank Bank! Bank! 

Hringt: Dring! Dring! 

Um lúgu læðist bréf. 

 

Pósturinn Páll, pósturinn Páll, 

pósturinn Páll og kötturinn Njáll. 

 

Menn kalla póstinn Palla. 

Hans prúða köttinn Njalla. 

Í rauðum bíl þeir brun' um þjóðveginn.   

 

 

 

 

 

 

 

Augu, eyru, munnur, nef 
 
:,:Augu, eyru, munnur, nef, 

munnur, nef :,: 

Hnakki, bringa, magi og rass. 

Augu, eyru, munnur, nef, 

munnur, nef. 

 

:,:Hendur, fingur, handabak, 

handabak:,: 

Tunga, tennur, táfíla og hár. 

Hendur, fingur, handabak, 

handabak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinur minn 
 

Það er skemmtilegast að leika sér 

þegar allir eru með 

í stórum hóp inn um hlátrasköll 

geta ævintýrin skeð 

svo vertu velkominn 

nýi vinur minn 

það er skemmtilegast að leika sér 

þegar allir eru með. 

 

Það er ótrúlegt hverju lítið bros 

fengið getur breytt 

getur glatt og huggað jafnvel þá 

sem við þekkjum ekki neitt 

svo vertu velkominn 

nýi vinur minn 

það er ótrúlegt hverju lítið bros 

fengið getur breytt. 

 

 

 

 

 

 

 

Litli Óli í skógi  
 

Litli Óli í skógi  

milli trjánna hann reikar.  

En þá allt í einu sér hann ... 

-Risastóran skógarbjörn  

Aaaaaa...Hollerassíhía hollerassíssíhí.. 

 

-Lítinn sætan hund 

-Rosa stóra mjólkurkú.  

-Voða sæta mjaltakonu.  

-Rosa sterkan vinnumann. 
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Köngurló á gólfinu 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2 

Hvað er hún að gera inni 

hér í íbúðinni minni? 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu 

 

Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum x2 

Ég stappa fótunum og hoppa 

en hún ætlar ekkiʼ að stoppa! 

Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum 

 

Það er kónguló sem spinnur vef á maganum x2 

Og svo hunsar hún mig bara 

er ég segiʼ henni að fara! 

Það er kónguló sem spinnur vef á maganum 

 

Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum x2 

Nei, nú fór hún yfir strikið 

þetta kitlar allt of mikið! 

Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum 

 

Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu x2 

Það getur varla orðið verra 

Því hún fær mig til að hnerra! 

Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu… Atjúú! 

 

Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu x2 

Svo nú fer ég bara' í sturtu 

til að skola henni' í burtu! 

Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu 

 

… en nú hoppar hún af! 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2 

Hún á ekki' að vera inni 

hér í íbúðinni minni? 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu... 

 

Uglan 
Það var gömul ugla 

með oddhvast nef, 

tvö lítil eyru 

og átta litlar klær. 

Hún sat uppi í tré 

og þá komst þú. 

Þá flaug hún í burtu 

Og sagði: Ú-ú-ú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég er mús 

 

(Lag: Þegar barnið í föt sín fer) 
 

Ég er mús eins og allir sjá, 

lík er pabba og mömmu sem ég á. 

Ostur besta sem ég veit 

enda er ég soldið feit. 

Svona er að vera mús 

og kunna ekki að drekka úr krús, 
en mig langar svo oft í djús. 

Ég heiti; 

Mýsla tísla, tásla, túsla (x3) 

- þetta heiti ég! 

 

 

 

 

 

 

Spiderman  
(Lag: Emil í kattholti) 

 

Hlustið kæru vinir ég skal 

segja ykkur sögu sem að er 

um manninn sem heitir 

Spiderman. Hann er í 

rauðri peysu og buxurnar 

eru bláar, skórnir eru 

rauðir og augun eru hvít.  

Tra la la la la la la la og áfram Spiderman. 

Tra la la la la la la la og áfram Spiderman. 
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           Ruggutönn  

 
Ég er með lausa tönn  

Hún ruggar geðveikt mikið  

Pabbi vill toga' í mína tönn  

En nei, þar dreg ég strikið!  

 

Hún er mín eigin ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn  

Ég vil ekki missa mína ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggutönn  

 

Ég er með lausa tönn  

Hún ruggar er ég tala  

Mamma vill taka þessa tönn  

Ég neita því og gala:  

 

Hún er mín eigin ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn  

Ég vil ekki missa mína ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggutönn  

 

Ég er með lausa tönn  

Hún ruggar við hvern sopa  

Ég sötra saft í óða önn  

Því hún ruggar líka er ég ropa!  

        

Ég elska mína ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn  

Eg vil ekki missa mina ruggutönn  

Ruggu-ruggu-ruggutönn 

 

 

 

 

 

 

Klói Kattarskrækur  

 
Ég heiti Klói kattaskrækur 

Í kofa stórum ég bý. (Hvæs) 

Um srætin læðist léttur, sprækur 

Og læt fólk kenna á því. (Hvæs) 

Ég skelfi hér alla, búmm búmm. 

Konur og kalla. (Mjáá) 

Durudu, rudu, rudu, rudu. 

 

 

 

 

 

 

Ég á gamla frænku 
Ég á gamla frænku 

sem heitir Ingeborg. 

Við eftir henni hermum 

er hún gengur niður á torg. 

:;: Og svo sveiflast fjöðu'rin 

 og fjöðu'rin sveiflast svo:;:. 

  

-Og svo sveiflast hatturinn... 

-Og svo sveiflast sjalið... 

-Og svo sveiflast karfan... 

-Og svo sveiflast pilsið... 

-Og svo sveiflast frænkan...  

 


