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Almenn lög 

Halló krakkar 

:;Halló krakkar:; 

Velkomin í dag 

Gaman er að sjá ykkur, 

Gaman er að fá ykkur. 

Halló krakkar:; 

Velkomin í dag 
 

Takk fyrir söngstund 
:;Takk fyrir söngstund í dag:; 

Tíminn leið hratt  

og við sungum svo margt. 
 

Í leikskóla er gaman 

Í leikskóla er gaman  

þar leika allir saman. 

Þeir leika úti og inni 

og allir eru með. 

Hnoða leir og lita. 

Þið ættuð bara að vita 

Hvað allir eru duglegir 

 í leikskólanum hér. 
 

Vinátta  

:;Við erum vinir:; 

:;Ég og þú :; 

:;Við leikum okkur saman :; 

:;Ég og þú:; 
 

Við erum góð,  

góð við hvort annað. 

Stríðum ekki eða meiðum neinn. 

:;Þegar við grátum, 

huggar okkur einhver 

Þerrar tár og klappar okkar kinn:; 

Allir krakkar 
Allir krakkar, allir krakkar 

eru í skessuleik. 

Má ég ekki mamma 

með í leikinn þramma? 

Mig langar svo, mig 

langar svo 

að lyfta mér á kreik. 

 

Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara út. 

Út með skóflu og fötu 

en ekki út á götu. 

Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara út. 

 

Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara heim. 

Heim til pabba og mömmu 

líka afa og ömmu. 

Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara heim. 

 
 

Lítill heimur 

Þar er gott að vera sem gleðin býr 

þar sem gerast sögur og ævintýr. 

Svona er veröldin okkar 

sem laðar og lokkar 

svo ljúf og hýr. 

Lítill heimur, ljúfur hýr, 

lítill heimur, ljúfur hýr, 

lítill heimur, ljúfur hýr 

eins og ævintýr 
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Vinalagið 

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. 

 

Atti katti nóa 
Atti katti nóa, atti katti nóa. 

Emissa demissa dolla missa dei. 

Setra kolla missa radó 

Setra kolla missa radó. 

Atti katti nóa, atti katti nóa. 

Emissa demissa dolla missa dei. 

 

Kubbahús 

Kubbahús við byggjum brátt. 

Báðum lófum smellum hátt. 

Kubbum röðum sitt á hvað. 

Hver vill skemma það? 

ÉG!!!!! 

 
 

 

 

 

Meistari Jakob 

:;Meistari Jakob:; 

:;Sefur þú?:; 

:;Hvað slær klukkan?:; 

:;Hún slær þrjú:; 

   

Upp á grænum    

Uppi´ á grænum, grænum, himinháum 

hól 

sá ég hérahjónin ganga. 

Hann með trommu, bom, bom, 

bombo-rombom-bom, 

hún með fiðlu sér við vanga. 

Þá læddist að þeim  ljótur byssukarl 

hann miðaði í hvelli, 

en hann hitt bara trommuna sem 

small 

og þau hlupu´ og héldu velli. 

 

A og bé  

A og bé, spott og spé, 

grísinn galar upp í tré.  

Lítil mús til okkar fús,  

kom og byggði hús. 

Lamb í baði borðar súkkulaði. 

Hundur jarmar,galar grísinn hátt. 

 

A og béspott og spé,  

grísinn galar upp í tré.  

Hróp og köllum víðan völl 

og þá er sagan öll. 
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Ferskeytlur     

Afi minn og amma mín 

úti á Bakka búa. 

Þau eru bæði sæt og fín 

þangað vil ég fljúga. 

 

Afi minn fór á honum Rauð 

eitthvað suður í bæi. 

Sækja bæði sykur og brauð 

sitt af hvoru tagi. 

 

 

Fljúga hvítu fiðrildin 

fyrir utan glugga 

þarna siglir einhver inn 

ofurlítil dugga. 

 

Sigga litla systir mín 

situr út í götu 

er að mjólka ána sín 

í ofurlitla fötu. 

 

Fuglinn segir bí, bí ,bí 

bí, bí segir Stína. 

Kveldúlfur er kominn í 

kerlinguna mína. 

 

Kristín litla, komdu hér 

með kalda fingur þína. 

Ég skal bráðum bjóða þér 

báða lófa mína. 

 

 

 

Klappa saman lófunum 

reka féð úr móunum 

vinna sér inn bita 

láta ekki hann pabba víta. 

 

Litla Jörp með lipran fót 

labbar götu þvera. 

Hún skal seinna á mannamót 

mig í söðli bera. 

 

Tunglið, tunglið taktu mig, 

og berðu mig upp til skýja. 

Þar situr hún móðir mín 

og syngur lofgerð nýja. 

 

Klappa saman lófunum, 

reka féð úr móunum, 

rölta´á eftir tófunum, 

tína egg úr spóunum 

 

Nú er úti veður vont 

verður allt að klessu. 

Ekki fær hann Grímur gott 

að gifta sig í þessu. 

 

Rúnki fór í réttirnar 

ríðandi á honum Sokka. 

Yfir holt og hæðirnar 

hann lét klárinn brokka. 
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Gulur, rauður 

Gulur, rauður grænn og blár 

Svartur hvítur, fjólublár. 

Brúnn, beikur banani. 

Appelsína talandi. 

Gulur, rauður grænn og blár 

Svartur hvítur, fjólublár. 

 

Gula blómið fína 
Ég er gula blómið fína, Blómið fína 

Gulu blöðin vil ég sýna, Vil ég sýna 

Kátir krakkar klöppum saman, 

Klöppum saman 

Ofsalega er nú gaman, er nú gaman. 

 

Einnig er sungið um bláa, rauða osfrv. 

 

 

 

Hvað kanntu að vinna? 

Hvað kanntu að vinna 

baggalútur minn, 

þráðakorn að spinna 

og elta lítið skinn. 

kveikja ljós og sópa hús, 

bera inn ask og fulla krús 

og fara fram í eldhús, 

og fara fram í eldhús. 

 

 

 

 

 

Dúkkan hennar Dóru 

Dúkkan hennar Dóru var með 

sótt,sótt, sótt. 

Hún hringdi og sagði lækni að koma 

Fljótt, fljótt, fljótt. 

Læknirinn kom með sína  

tösku og sinn hatt. 

Og hann bankaði á hurðina 

 ratt – tatt- tatt- tatt – tatt. 

Hann skoðaði dúkkuna  

og hristi sinn haus. 

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus 

Hann skrifaði á miða 

 hvaða pillur hún skildi fá. 

Ég kem aftur á morgun  

Ef hún er enn veik þá. 

   

 

Gráðug kerling 

Gráðug kerling 

hitaði sér velling 

og borðaði, namm, namm, namm, 

síðan sjálf jamm, jamm, jamm, 

af honum heilan helling. 

  

Svangur karlinn 

varð alveg dolfallin 

og starði svo sko, sko, sko, 

heilan dag o, ho, ho, 

ofan í tóman dallinn. 

Aumingja kallinn. 
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Allur matur 

Allur matur á að fara 

upp í munn og ofan í maga. 

Heyrið það, heyrið það.  

Svo ekki gauli garnirnar 
 

Mér sýnist koma þjónninn þarna 

þagna skulu allir nú. 

Gjörið þið svo vel, gjörið þið svo vel. 

Við göngum að borðinu stillt og prúð. 

 

Tilfinningablús 

Ég finn það ofan´í maga - ooohó! 

Ég finn það fram í hendur - ooohó! 

Ég finn það niður´í fætur - ooohó! 

Ég finn það upp í höfuð - ooohó! 

:,:Ég finn það hér og hér og hér 

og hér og hér og hér hvað ég er glöð! 

Hér inni´í mér!:,: 

 

(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.) 

 

 

 

 

Búddi fór í bæinn 

Búddi fór í bæinn og Búddi fór í búð. 

Búdi sat á torginu og var að borða 

snúð. 

Þá kom löggumann og hirti hann 

og stakk honum ofan í rassvasann. 

 

Tröll –ljón-draugar 

Hátt upp´í fjöllunum þar búa tröllin: 

Tröllamamma, tröllapabbi  

og litli Trölli trölli. 

BÖÖHH!! Sagði trölamamma. 

Bööhh!! Sagði tröllapabbi, 

en hann litli Trolli trölli, 

sagði bara Gjúggú. 

 

Langt inni í skóginum þar búa ljónin 

Ljónamamma, ljónapabbi  

og litli Ljónsi flónsi. 

ARRRG!!! sagði ljónamamma. 

ARRRG !!! sagði ljónapabbi, 

En hann litli ljónsi flónsi  

sagði bara MJÁ. 

 

Hátt uppi á loftinu þar búa draugar. 

Draugamamma, drauga pabbi 

Og litli vasaklútur. 

ÚÚÚ sagði draugamamma 

ÚÚÚ sagði draugapabbi. 

En hann litli vasaklútur  

Sagði bara ATJÚ!!! 

 

Druslulagið 

Við setjum svissinn á  

og við kúplum gírnum frá,  

þá er startað og druslan fer í gang.  

Drunn drunn 

Það er enginn vandi að aka bifreið  

ef maður bara kemur henni í gang.  
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Tjútt-

tjútt     

Tjútt – tjútt segir bíllinn minn, 

Er ek ég inn í bílskúrinn. 

Fingri styð á flautuna: 

BÍBB BÍBB 

Og fætinum á bremsuna 

Í Í Í Í 

 

Hjólin á strætó    

Hjólin á strætó snúast hring, 

hring,hring, 

hring hring hring, hring hring hring.  

Hjólin á strætó snúast hring hring 

hring.  

Út um allan bæinn. 

 

Dyrnar á stætó opnast út og inn,  

út og inn, út og inn.  

Dyrnar á strætó opnast út og inn. 

Út um allan bæinn. 

 

Flautan í strætó segir bíbb bíbb 

bíbb, bíbb bíbb bíbb  

Flautan í strætó segir bíbb bíbb bíbb  

Út um allan bæinn. 

 

Börnin í strætó segja hí hí hí,  

hí hí hí, hí hí hí.  

Börnin í strætó segja hí hí hí. 

Út um allan bæinn. 

 

 

 

Bílstjórinn í strætó segir 

sss sss sss. 

Sss sss sss sss.  

Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss.  

Út um allan bæinn. 

 

Um landið bruna 

Um landið bruna bifreiðar, bifreiðar, 

bifreiðar,  

með þeim við skulum fá oss far  

og ferðast hér og þar.  

Ba-bú, ba-bú,  

tra-la, la, la, la, la, la. 

  

Um loftin fljúga flugvélar, flugvélar, 

flugvélar,  

með þeim við skulum fá oss 

far  

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú, ba-bú,  

tra-la, la, la, la, la, la. 

  

Um höfin sigla skúturnar, skúturnar, 

skúturnar,  

með þeim við skulum fá oss far  

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú, ba-bú,  

tra-la, la, la, la, la, la. 
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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! 
 

 

Ég heyri þrumur  

:;Ég heyri þrumur:; 

:;Heyrir þú?:; 

:;Droparnir detta:; 

:;ég er gegnblautur:; 

 

Nammilagið 
Ef regnið vær úr bleiku bangsagúmmi 

Rosaegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

AAAAAA 

Rosaegt fjör yrði þá.  

 

Ef snjórinn væri úr sykurpúða 

og poppi. 

Rosaegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

AAAAAA 

Rosaegt fjör yrði þá. 

 

Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó 

Rosaegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með 

tunguna út 

AAAAAA 

Rosaegt fjör yrði þá. 

 

Ef grasið væri úr svörtum 

lakkrísreimum. 

Rosaegt fjör yrði þá. 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

AAAAAA 

Rosaegt fjör yrði þá. 
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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? 

 

Kanntu brauð að baka? 

Kanntu brauð að baka? 

Já, það kann ég. 

Svo úr því verði kaka? 

Já, það kann ég. 

Ertu nú 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 nú 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 nú alveg viss um? 

Já, það er ég. 

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

Kanntu að sjóða fiskinn? 

Já, það kann ég. 

Og færa hann upp á diskinn? 

Já, það kann ég. 

Ertu nú alveg viss um? 

Já, það er ég. 

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

Kanntu að vagga barni? 

Já, það kann ég. 

Prjóna sokka úr garni? 

Já, það kann ég. 

Ertu nú alveg viss um? 

Já, það er ég. 

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

Sérðu hér er hringur? 

Já, það sé ég. 

Ég set hann á þinn fingur? 

Já, það vil ég. 

Ertu nú alveg viss um? 

Já, það er ég. 

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

Prestinn mun ég panta. 

Já, það vil ég. 

Því hann má ekki vanta. 

Nei, það skil ég. 

Ertu nú alveg viss um? 

Já, það er ég. 

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 
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Dvel ég í draumahöll 
Dvel ég í draumahöll 

og dagana lofa. 

Litlar mýs um löndin öll 

liggja nú og sofa. 

Sígur ró á djúp og dal, 

dýr til hvílu ganga. 

Einnig sofna skolli skal 

með skottið undir vanga. 

 

 

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 að syngja  

Ég ætla að syngja  

Ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna er bringan, 

hérna er naflinn, 

hérna er rassinn minn 

og búkurinn. 

Ég ætla að syngja 

Ég ætla að syngja 

Ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru fingurnir, 

Hérna er höndin, 

Hérna er olnboginn  

Og handleggurinn. 

 

 

 

Umhverfissáttmálinn 

Umhverfið okkar 

við öll viljum bæta 

efla og styrkja og gera svo gott 

Ef að þú flokkar 

þá ertu að kæta 

jörðina okkar sem er nú svo flott 

Ræktum grænmetið góða 

ræktum allt sem vex og grær 

Náttúrunnar gætum 

glöð þá hana bætum 

Grænn er ávallt Mosfellsbær 

 

Texti: Ragnheiður Halldórsdóttir 

Lag: Öxar við ána 
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Dýralög 

 

Litlu andarungarnir 

Litlu andarungarnir 

allir synda vel, 

allir synda vel. 

Höfuð hneigja’ í djúpið 

og hreyfa lítil stél. 

Höfuð hneigja’ í djúpið 

og hreyfa lítil stél. 

Litlu andarungarnir 

ætla út á haf, 

ætla út á haf. 

Fyrst í fjarlægð skima 

og fara svo í kaf. 

Fyrst í fjarlægð skima 

og fara svo í kaf. 

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. 

 

 

 

 

 

Fimm endur syntu 

Fimm ungar syntu langt í burt 

Mamma þeirra vissi ekki hvurt 

Hún kvakaði hátt BRA BRA BRA BRA 

En bara fjórir ungar heyrðu það. 

 

Fjórir ungar syntu langt í burt 

Mamma þeirra vissi ekki hvurt 

Hún kvakaði hátt BRA BRA BRA BRA 

En bara þrír ungar heyrðu það. 

o.s.f.rv.  

enda á og loksins heyrðu allir 

ungarnir það. 

 

 

Hani krummi hundur 

Hani , krummi, hundur, svín. 

Hestu, múss, tittlingur. 

Galar, krunkar, geltir, hrín. 

Hneggjar, tístir,  syngur. 

 

 

Krummi krunkar úti 
Krummi krunkar úti, 

kallar á nafna sinn. 

Ég fann höfuð af hrúti, 

hrygg og gæru skinn. 

:,:Komdu nú og kroppaður með mér 

krummi nafni minn.:,: 
 

 

 

 

 

 

 



Söngbók Hlíðar 2020 

 

12 

 

Einn tveir þrír fjórir 

Einn, tveir, þrír, fjórir fimm. 

Ég sigldi eitt sinn um höfinn dimm. 

Sex, sjö, átta, níu tíu. 

Strax ég fór þó heim að nýju. 

Því fórstu heim á ný? 

Fiskur beit mig puttann í. 

Hvaða putta beit hann þá? 

Þennann litla hægri hendinni á. 
 

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 spojojojojojo.“ 

  

,,Mm a,“ sagði lítil græn eðla einn 

dag. 

,,Mm a,“ sagði lítil græn eðla. 

,,Mm a,“ sagði lítil græn eðla einn dag 

og svo líka ,umm a aaaaaaaaa.“ 
 

,,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 ohohohohoh.“ 

 
 

 

 

 

 

,,Mjá mjá,“ sagði lítil grá kisa einn 

dag. 

,,Mjá, mjá,“ sagði lítil grá kisa. 

,,Mjá mjá,“ sagði lítil grá kisa einn 

dag 

og svo líka ,,mjá, mjá, mjááááá.“ 

  

,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár 

fiskur einn dag. 

,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár fiskur. 

,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár fiskur 

einn dag 

og svo líka ,,blúbb blúbb 

blúbbblúbbblúbbblúbbblúbb.“ 

  

,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga einn 

dag. 

,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga. 

,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga einn 

dag 

og svo líka ,,dsss dsss 

dssssssssssss.“ 

  

,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur 

einn dag. 

,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur. 

,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur 

einn dag 

og svo líka ,,voff voff 

voffvoffvoffvoffvoff.“ 

 

Bangsi lúrir 

Bangsi lúrir, bangsi lúrir 

bæli sínu í. 

Hann er stundum stúrinn 

og stirður eftir lúrinn. 

Að hann sofi, að hann sofi, 

enginn treystir því. 
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Krumminn á skjánum 

Krumminn á skjánum 
 

kallar hann inn: 
 

„Gef mér bita´ af borði þínu,  
 

bóndi minn“. 
 

Bóndinn svarar býsna reiður: 
 

„Burtu farðu krummi leiður. 
 

líst mér af þér lítill heiður, 
 

ljótur ertu´ á tánum, 
 

krumminn á skjánum“. 
 

 

Hver var að hlæja? 

Hver var að hlæja, þegar ég kom inn, 

kannski það hafi verið kötturinn. 

Jæja, nú jæja, látum hann hlæja, 

kannski hann hlæi ekki í annað sinn.  
 

Nú skal syngja 

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! 

 

Nú skal syngja um hænsnin 

sem gagga endalaust 

þau gefa okkur eggin 

svo öll við verðum hraust. 

Egg, egg, egg, egg, egg! 

Ga ga gó, ga ga ga ga gó! 

Ga ga gó, ga ga ga ga gó! 

 

 

Nú skal syngja um lömbin 

sem jarma sætt og blítt 

þau gefa okkur ullina 

svo okkur verði hlýtt. 

Ull, ull, ull, ull, ull! 

Me me me, me me me me me! 

Me me me, me me me me me! 

 

Það var eitt sinn ugla 

Það var eitt sinn ugla með  

oddhasst nef. 

Tvö lítil eyru og átta litlar klær. 

Hún sat uppi í tré og þá komst þú 

Þá flaug hún í burtu og sagði 

UUUÚ 

 

Kisa kisa kisa 

Kisa kisa kisa Kisa kisa kisa kisa 

Mjálmar hér mjálmar þar 

Mjálmar alls staðar 

Tralllalalaala 

MJÁ!!! 

 

Hundur hundur 7x 

Geltir hér geltir þar 

Geltir alls staðar 

Tralllalalaala 

VOFF!!! 

 

Endurtekið með fleiri dýrum 
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Fimm litlir apar 

Fimm litlir apar sátu uppi‘ í tré, 

þeir voru‘ að stríða krókódíl: 

,,Þú nærð ekki mér!“ 

Þá kom hann herra Krókódíll  

svo hægt og rólega og ... amm! 

  

Fjórir litlir apar ... 

Þrír litlir apar ... 

Tveir litlir apar ... 

Einn lítill api ... 
 

Ég fór í dýragarð 

:,:Ég fór í dýragarð í gær og gettu 

hvað ég sá?:,: 

(Barn spurt um dýr og segir t.d. fíll) 

:,:FFFFFFFF fíl ég sá:,: 
 

Endurtekið með mismunandi dýrum. 
 

Það var einu sinni api 
Það var einu sinni api 

í ofsa góðu skapi. 

Hann þoldi ekki sultinn 

en fékk sér banana. 

Bananana, (smell, smell), 

bananana, (smell, smell). 

Bananana, bananana, bananana 

(smell, smell) 

Það var í örkinni hans Nóa 

að dýrin fóru að róa. 

Hestur, hundur, hæna 

og líka krókódíll. 

Krókókódíll (smell, 

smell), Krókókó-

díll(smell, smell), 

Það var einu sinni slanga 

sem slungin var að hanga 

hún þoldi ekki apa 

en fékk sér banana 

Bananana, (Ssss,ssss), 

bananana, (Ssss,ssss). 

Bananana, bananana, bananana 

(Ssss,ssss) 

 

Krókódíll,górilla, ljón. 

Ef að sérðu krókódíl í þínu baðkeri 

vertu ekki við hann hræddur sýndu 

hugrekki og bjóddu honum inn í stofu 

þar að snæðingi.  

 

Ef að situr stærðar górilla í 

geymslunni, skaltu taka því með ró, þú 

veist af reynslunni að ef hún fær tvo 

banana hún sýnir kurteisi. 

 

Ef að liggur stærðar ljón á þínu 

skrifborði, skaltu ekki kalla á mömmu 

þína í ofboði, heldur klappa því á 

bakið svo það steinsofni. 

 

 

Krókódíll í lyftunni 
Það er krókódíll í lyftunni minni. 

Ég er svolítið smeyk við hann. 

Það er krókódíll í lyftunni minni, 

og hann getur étið mann! 

Krókódíll, förum á fyrstu hæð. 

(aðra/þriðju/fjórðu/fimmtu) 

Þú færð ekki að éta mig, 

því að það er ég sem ræð! 
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Kóngulóin spinnur vef 
 

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 ekki 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 segi 

henni að fara! 

Það er kónguló sem spinnur vef á 

maganum  

 

Það er kónguló sem spinnur vef á hál-

sinum x2  

Nei! Nú fór hún yfir strikið Þetta kitlar 

alltof mikið!  

Það er kónguló sem spinnur vef á hál-

sinum.  

 

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... Atzjú 

 

Það er kónguló sem spinnur vef í 

hárinux2  

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 

gólfinux2 

 Hún á ekki að vera inni Hér í íbúðinni 

minni Það er kónguló sem spinnur vef á 

gólfinu. 
 

Kalli litli kónguló 
Kalli litli kónguló klifraði uppá vegg. 

þá kom rigning og Kalli litli datt. 

Upp kom sólin og þerraði hans kropp, 

Kalli litli kónguló klifraði upp í topp. 

Kalli litli kónguló klifrar upp í rúm 

Það er komið kvöld og allt er orðið 

hljótt. 

Mamma kemur inn og býður góða 

nótt. 

Kalli litli kónguló sofnar vært og rótt 

 

Kónguló með átta fætur 
Það var eitt sinn Könguló sem hafði 

átta fætur. 

Því þurfti hún að fara snemma á átta 

fætur og fara í skóna og  

reima skóna á átta fætur. 

Hún taldi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fætur. 

Tralla lalla hummm tralla lalla. 

 

Frú kónguló 
Um vef sinn labbar Frú Könguló. 

Um vef sinn labbar Frú Könguló. 

Um vef sinn labbar Frú Könguló. 

Hún ætlar að ná sér í flugu. 

Fyrst nær hún sér í eina! 

Svo nær hún sér í tvær! 

(upp að þeim fjölda sem 

börnin hafa ákveðið) 

Svo labbar Frú Könguló aftur heim.3x 

Og sefur í alla nótt. 
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Maja maríuhæna 
Maja Maríuhæna 

fór í gönguferð væna 

og rakst þar á hann Sigga Fel 

sem svaf í sinni sniglaskel 

 

Svo kom rok og steypiregn 

og Maja blotnaði í gegn. 

”Kæra Siggi, hleyp mér inn 

í sniglaskeljarkuðunginn” 

 

”Já, gakkt' í bæinn, Maja kær 

svo þorni þínar blautu tær. 

Stofan mín er þröng og mjó 

en alveg laus við regn og snjó” 

 

Þá sátu Maja og Siggi hér 

alla nótt og skemmtu sér. 

Þau urðu vinir eins og skot 

Og gíftust svo um áramót! 
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Hreyfilög 

Við klöppum öll í einu 

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) 

 

Þú skalt klappa 
Þú skalt klappa ef þú hefur létta 

lund, klapp,klapp 

Þú skalt klappa ef þú hefur létta 

lund, , klapp,klapp 

Þú skalt klappa allan daginn, 

svo það heyrist útum bæinn. 

Þú skalt klappa ef þú hefur létta 

lund. , klapp,klapp 

 

Við liftum litlu 

höndunum 
Við liftum litlu höndunum 

klapp,klapp,klapp 3x 

Klapp, klapp, klapp með höndunum. 

 

Við liftum litlu fótunum stapp, stapp, 

stapp 3x 

Stapp, stapp, stapp með fótunum. 

 

Við liftum litlu rössunum poms, 

poms,poms 3x 

Poms, poms, poms með rössunum. 

Við liftum litlu vörunum (Gera 

fingurkoss) 3x 

Við liftum litlu vörunum (Gera 

fingurkoss) 3x 

Við liftum litlu vörunum (Gera 

fingurkoss) 3x 

(Fingurkoss 3x) með vörunum. 

 

 

 

Hreyfa litla fingur 
Hreyfa litla fingur, hreyfa litla 

fingur, 

hreyfa litla fingur og frjósa eins og 

skot. 

  

Hreyfa litla nebba, hreyfa litla ne-

bba, 

hreyfa litla nebba og frjósa eins og 

skot. 

  

Hreyfa litla rassa, hreyfa litla rassa, 

hreyfa litla rassa og frjósa eins og 

skot. 

  

Hreyfa litlar fætur, hreyfa litlar 

fætur, 

hreyfa litlar fætur og frjósa eins og 

skot. 

  

Hreyfa litlar hendur, hreyfa litlar 

hendur, 

hreyfa litlar 

hendur og frjósa 

eins og skot. 
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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 er 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. 

Einn lítill, tveir litlir. 

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 hendi. 

 

Hægt að syngja um tærnar líka. 

 

Einn og tveir og þrír. 

Einn og tveir og þrír, fjórir, fimm og 

sex. 

sjö og átta og níu, teljum upp að tíu 

:,: Lala la la la, lala la la la, 

lala la la la la :,: 

 

 

 

 

 

Indíánar í skóginum 
Það voru einn og tveir og þrír indíánar 

fjórir og fimm og sex indíánar 

sjö og átta og níu indíánar 

tíu indíánar í skóginum. 

 

Allir voru með byssur og boga 

allir voru með byssu og boga. 

Allir voru svo kátir og glaðir. 

Þeir ætluðu að veiða björninn. 

 

Suss, þarna heyrðu þeir eitthvað 

braka 

suss þarna heyrðu þeir fugla kvaka. 

Fram kom stóri og grimmi björninn 

þá hlupu þeir allir til baka. 

 

Þá hlupu einn og tveir og þrír indíánar 

fjórir og fimm og sex indíánar 

sjö og átta og níu indíánar 

En einn indíáninn varð eftir. 

Hann var ekki hræddur við grimma 

björninn, 

Hann kom og skaut og hitti björninn. 

Svo tók hann allan haminn með sér 

og hélt heim til hinnar níu. 

Þá komu einn og tveir og þrír indíánar 

fjórir og fimm og sex indíánar 

sjö og átta og níu indíánar 

níu indíánar að sjá hann. 
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Fyrst á réttunni 
Fyrst á réttunni svo á röngunni  

tjú, tjú, trallalla.  

Fyrst á réttunni svo á röngunni  

tjú, tjú, trallalla.  

Klappa saman lófunum, stappa niður 

fótunum.  

Klappa saman lófunum, stappa niður 

fótunum. 

 

Syngja síðan um litlu músina með 

litlum hreyfnum og mjórri rödd. Og 

fílinn með stórum hreyfingum og 

djúpri rödd. 

 

Upp, upp á fjall 

Upp, upp, upp á fjall, 

upp á fjallsins brún. 

Niður, niður, niður, niður 

alveg nið´r á tún. 

 

Ég geng á móti sól 
Ég geng á móti sól 

Upp á hæsta hól 

Aftur oní djúpan dal 

Í fögrum fjallasal. 

Stundum fer ég hátt - hátt 

Stundum fer ég lágt - lágt 

Ég fer bæði hátt og lágt 

En allt í rétta átt. 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

Höfuð herðar 
:,:Höfuð, herðar, hné og tær, hné og 

tær.:,: 

Augu, eyru, munnur og nef, 

höfuð, herðar, hné og tær, hné og 

tær. 

  

:,:Hnakki, kinnar, haka, háls, haka, 

háls.:,: 

Bringa, magi, bak og rass, 

hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Söngbók Hlíðar 2020 

 

20 

 

Fingurkoss 
Ég sendi þér fingurkoss, (koss) (blás) 

Ég sendi þér fingurkoss, (koss) (blás) 

Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 

vinir, vinir, allra bestu, bestu, bestu 

vinir!  

 

Ég vinka og veifa þér, (vink) (veif)  

Ég vinka og veifa þér, (vink) (veif)  

Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 

vinir, vinir, allra bestu, bestu, bestu 

vinir!  

 

Við leiðumst hönd í hönd (tökum 

höndum saman)  

bundin í kærleikans bönd. 

 Því við erum allra bestu, bestu, 

bestu, vinir, vinir, allra bestu, bestu, 

bestu vinir! 

 

 Ég brosi breitt til þín (júhú) 

 því þú ert gleðin mín, ( júhú)  

Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 

vinir, vinir, allra bestu, bestu, bestu 

vinir! 

 

Lítill teketill 
Ég er lítill teketill stuttur og sver. 

Hérna er stúturinn og  

handfangið hér. 

Þegar á mér sýður væla ég fer. 

Taktu mig upp og helltu úr mér. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Söngvasveinar 
Við erum söngvasveinar á leiðinni’ út í 

lönd, 

við erum söngvasveinar á leiðinni’ út í 

lönd. 

Við leikum á flautu, á skógarhorn, á 

skógarhorn, 

við leikum á flautu, fiðlu og 

skógarhorn. 

Og við getum dansað hoppsasa, 

hoppsasa, hoppsasa, 

og við getum dansað hoppsasa, 

tralalla. 

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. 

 

A ramsasam 
:,:A ramsasa, a ramsasa, gúlí, gúlí, 

gúlí, gúlí, gúlí ramsasa:,: 

 :,:hér er ég, hér er ég gúlí, gúlí, gúlí, 

gúlí, gúlí ramsasa:,: 

 

 

Tombai tombai 
Tombai tombai tombai tombai  

Tombai tombai tombai  

Don, don, Don, diri don Diri diri don. 

Tra la la la la tra la la la la Tra la la la 

la la hey! 
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Í rigningu ég syng 
Í rigningu ég syng, 

í rigningu ég syng, 

það er stórkostlegt veður, 

mér líður svo vel. 

Armar fram og armar að. 

Tjutti tja, tjutti tja, tjutti 

tja tja 

  

Lýsing: 

lagið endurtekið og lið 2-6 bætt við 

2. Beygja hné. 

3. Rassinn út. 

4. Inn með tær. 

5. Hakan upp. 

6. Út með tungu. 

 

Dansar á pallinum 
Ásta dansar á pallinum  

Og Sunna skellihlær 

Anna er á sokkunum  

Og Palli datt í gær. 

Steini keyrir bíl með 

Gunna í og Halli kastar bolta til 

Iðunnar. 

(Nöfn barnanna sett inn í texta) 

 

Kolakassinn 
Sigga datt í kolakassann 

Hæ fadderí fadde ralllala 

En hann Ari átti að passa 

Hæ fadderí fadde ralllala 

Ef hún Sigrún vissi það 

Þá yrði hún alveg steinhissa 

Hæ fadderí hæfaddira  

Hæ fadderí faddi rallalla 
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Haustlög 

Úti um mó 

Úti 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. 

 

Litli Siggi litla Sigga 
Litli Siggi, litla Sigga 

löbbuðu út í mó. 

Bæði ber að tína 

í berjafötu 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. 

 

Hvert er horfið laufið? 
Hvert er horfið laufið  

sem var grænt í gær? 

Þótt ég um það spyrji  

verð ég engu nær. 

Blöðin grænu hafa visnað, 

orðin gul og rauð. 

Ef ég horfi miklu lengur verður 

hríslan auð. 
 

Nú er ís á vatni sem var autt í gær. 

Yfir landið hélugráum ljóma slær. 

Ég brýt heilann um það,  

segðu mér hvað heldur þú, 

kemur haustið fyrst á morgun, er það 

komið nú? 
 

 

Dropalagið 
Dr, dr, dr, dr, segja droparnir við 

pollinn. 

Dr, dr, dr, dr, segja droparnir við 

pollinn. 

Og þeir stinga sér í kaf 

og breyta pollinumí haf. 

 

Labba úti í mónum 
 

Labba’ úti´í mónum,labba’ úti’ 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 kollinum, verða kalt á kollinum, 

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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Vetrarlög 

Krummavísur 

Krummi svaf í kletta gjá, - 

kaldri vetrar nóttu á, 

verður margt að meini; 

fyrr en dagur fagur rann 

freðið nefið dregur hann 

   undan stórum steini. 

 

Allt er frosið úti gor, 

ekkert fæst við ströndu mor, 

svengd er metti mína; 

ef að húsum heim ég fer, 

heimafrakkur bannar mér 

seppi´ úr sorpi´ að tína. 

 

 

Litla, litla músin 
Litla, litla músin 

labbar af stað 

í loðnum feldi‘ í skólann 

já bara veistu hvað? 

Mamma hennar sagði; 

,,mundu‘ að vera góð 

og músasiði alla 

læra stillt og hljóð.“ 

  

Léttfætt sú litla 

labbar af stað 

en stóra músin góða 

vefur inn í blað, 

voða gott nesti, 

vænan mjólkurost. 

Það veitir ekki af, 

því bráðum kemur frost. 
 

 

 

Mér er kalt á 

tánum 

um snjóinn og mig. 

Mér er kalt á tánum 

ég segi það satt. 

Ég er skólaus og skjálfandi 

og hef engan hatt. 

  

Það snjóaði í morgun, 

það snjóaði í dag. 

Ég er hreint alveg 

ráðalaus, 

en hvað um það? 

  

Ég syng mína vísu 

um snjóinn og mig, 

tra, ra, la, la, la, la, la, la, 
 

Nú er úti norðanvindur 
Nú er úti norðanvindur, 

nú er hvítur Esjutindur, 

ef ég ætti útikindur, 

mundi ég setja þær allar inn, 

elsku besti vinur minn. 

:,: Úmbarassa, úmbarassa 

úmbrassasa :,: 

 

Upp er runninn öskudagur, 

ákaflega skýr og fagur, 

einn með poka ekki ragur, 

úti vappa heims um ból, 

góðan daginn og gleðileg jól 

:,: Úmbarassa, …… 
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Nú gaman gaman er 
Nú gaman, gaman er 

í góðu veðri að leika sér, 

og fönnin hvít og hrein 

og hvergi sér á stein. 

Ó já, húrra tra la la. 

Svo bind ég skíði á fiman fót 

og flýg um móa og grjót. 

Húrra, húrra, húrra. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollu-sprengi-öskudagur 
Á bolludegi fer ég með bolluvönd á kreik, 

mér alltaf þykir gaman að iðka þennan 

leik. 

Ég bolla og bolla á bossann á þér fast ég 

slæ 

bolla og bolla og bollu í laun ég fæ. 

Já, bragðgóðar eru bollurnar, bollurnar, 

bollurnar 

já, bragðgóðar eru bollurnar húllum hæ.  

 

Á sprengidegi er bumban að springa 

hreint á mér 

Því magnið er ei smátt sem í magann a 

mér fer. 

Af saltkjöti og baunum ég saðningu í 

magann fæ 

Af saltkjöti og baunum ég saddur verð 

og hlæ. 

Já, bragðgóðar eru baunirnar, baunirnar, 

baunirnar 

Já, bragðgóðar eru baunirnar húllum hæ. 

 

Á öskudegi fer ég með öskupoka af stað 

Og elti menn og konur sem ekki vita um 

það. 

Hengi svo poka á hinn og þennan sem ég 

næ 

Lauma svo poka, læðist bur tog hlæ. 

Svo dingla þeir þarna pokarnir, pokarnir, 

pokarnir 

Svo dingla þeir þarna pokarnir, húllum 

hæ. 
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Vorlög 

Vertu til 
Vertu til, er vorið kallar á þig, 

vertu til að leggja hönd á plóg. 

Komdu út því að sólskinið vill sjá þig 

sveifla haka og rækta nýjan skóg. 

 

Lóan er komin 
Lóan er komin að kveða burt snjóinn, 

að kveða burt leiðindin, það getur 

hún. 

Hún hefur sagt mér, að senn komi 

spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefir sagt mér til syndanna 

minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót. 

Hún hefir sagt mér að vakna og vinna 

og vonglaður taka nú sumrinu mót. 

 

Vorvindar glaðir 
Vorvindar glaðir, glettnir og hraðir, 

geysast um löndin 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 fjalladal :,: 

 

 Við göngum mót 

hækkand sól  

Við göngum mót hækkandi sól, sól, sól 

og sjáum hana þíða allt er kól, kól, kól 

Svo vætlurnar streyma 

og vetrinum gleyma, 

því vorið er komið með sól, sól, sól. 

  

Ó, heill sé þér, bráðláta vor, vor, vor 

og velkomið að greikka okkar spor, 

spor, spor 

Því ærsl þín og læti 

og ólgandi kæti 

er æskunnar paradís, vor, vor, vor. 

 

Sólin skín og skellihlær 

Sólin skín og skellihlær, 

við skulum syngja lag. 

Vetur kaldur var í gær, 

en vorið kom í dag. 

Fallerí, fallera, 

fallerí, fallera-ha-ha-ha-ha-ha, 

fallerí fallera, 

en vorið kom í dag. 

Með vindinum þjóta 
Með vindinum þjóta skúraský, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

og droparnir hníga og detta' á ný, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

drýpur dropp, dropp, dropp. 

Nú smáblómin vakna' eftir vetrar-

blund, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

þau augun sín opna er grænkar grund, 

drýpur dropp, dropp, dropp, 

drýpur dropp, dropp, dropp. 
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Sumarlög 

Sól, sól skín á mig 
Sólin er risin, sumar í bænum, 

sveitirnar klæðast feldinum grænum. 

Ómar allt lífið af yndi og söng 

unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól sól skín á mig 

ský ský burt með þig. 

Gott fyrir sólina´að gleðja sig 

sól sól skín á mig. 

Sól úti, sól inni 
Sól úti, sól inni 

sól í hjarta, sól í sinni. 

Sól meiri sól. 

Sá ég spóa 
Sá ég spóa suður´ í flóa, 

syngur lóa úti´í móa: 

"Bí, bí, bí, bí." 

Vorið er komið víst á ný. 

 

Siggi var úti 
Siggi var úti með ærnar í haga, 

allar hann hafði þær suður í mó. 

Smeykur um holtin var hann að vaga, 

Vissi´ann, að lágfóta dældirnar smó. 

Ga – ga – ga, kvað tófan á grjóti. 

Gráum augunum trú´ ég hann gjóti. 

Aumingja Siggi, hann þorir ekki heim. 
 

 

 

 

Út um mela og móa 
Út um mela og móa 

syngur mjúkrödduð lóa 

og frá sporléttum spóa 

heyrist sprellfjörugt la 

A a a holleratse hía 

holleratse hí hú hú hú 

holleratse hía holleratse hí hú hú hú 

holleratse hía holleratsehí hú hú hú 

holleratse hía hú 

Út um strendur og stalla 

hlakkar stór veiðibjalla. 

Heyrið ómana alla 

út um flóa og fjörð.  

A a a holleratse ... 

Hér er krían á kreiki 

hér er krumminn á reiki.  

Börnin léttstíg í leiki 

fara líka í dag. 

Blómið fína 
Ég er gula blómið fína, blómið fína 

Blöðin gulu vil ég sýna, vil ég sýna. 

Kátir krakkar klappa saman, klappa 

saman 

Ofsalega er nú gaman, er nú gaman. 

(síðan rauða, bláa bleika blómið 

o.s.frv.) 

 

 

 

 


