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Låt barnen få sticka ner handen i påsen och välja ett motiv. Se om de kan gissa vad det är som de
fått tag i genom att känna på det, utan att se. Om barnet får ett djur som de känner igen så kan
man prata lite om djuret och se om barnet kan en sång om detta djur. Kanske någon av de andra
barnen i gruppen kan en sång om detta djur?
Förslag till sånger som passar de olika figurerna i sångpåsen.

BJÖRNEN
Björnen sover
Björnen sover, björnen sover
i sitt lugna bo.
Han är inte farlig, bara man är varlig
Men man kan dock,
men man kan dock
honom aldrig tro

Mors lilla Olle
Mors lilla Olle i skogen gick,
rosor på kinden och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå,
bara jag slapp att så ensam här gå!
Brummelibrum, vem lufsar där?
Buskarna knaka. En hund visst det är…
Lurvig är pälsen, men Olle blir glad:
Åh, en kamrat, det var bra se god dag!
Klappar så björnen med händer små,
räcker fram korgen: Se där, smaka på!
Nalle, han slukar mest allt vad där är:
Hör du, jag tror, att du tycker om bär.
Mor fick nu se dem, gav till ett skri.
Björnen sprang bort, nu är leken förbi.
Å, varför skrämde du undan min vän?
Mor lilla, be honom komma igen!

ELEFANTEN
En elefant balanserade
En elefant balanserade
på en liten spindel-tråd
Det tyckte han var så intressant,
så han gick och hämtade en annan elefant.
Två elefanter balanserade
på en liten spindel-tråd
Det tyckte dom var så intressant,
så dom gick och hämtade en annan elefant…

SPINDELN
Imse Vimse spindel
Imse Vimse spindel klättra upp för trå´n.
Ner faller regnet spola spindeln bort
Upp stiger solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättra upp igen

HUSET
I ett hus vid skogens slut
I ett hus vid skogens slut
liten tomte tittar ut.

Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
”Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mig,
annars skjuter jägarn mig!”
”Kom, ja kom i stugan in,
räck mig handen din.”

FÅRET
Bä, bä vita lamm
Bä, bä vita lamm, har du någon ull?
Ja, ja, kära barn, jag har säcken full.
Helgdagsrock åt far
och söndagskjol åt mor
Och två par strumpor åt lille lille bror.

Per Olsson hade en bonnagård
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en ko
Ian-lian-lej
Och det var mu-mu här
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård,
Ian-lian-lej
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en gris
Ian-lian-lej
Och det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff, här var det nöff
Det var mu-mu här
Det var mu-mu där

Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en häst
Ian-lian-lej

Och det var gnägg-gnägg här
Det var gnägg-gnägg där
Här gnägg, där gnägg, här var det gnägg
Det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff, här var det nöff

Det var mu-mu här
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det ett får
Ian-lian-lej
Och det var bää-bää här
Det var bää-bää där

Här bää, där bää, här var det bää
Det var gnägg-gnägg här
Det var gnägg-gnägg där
Här gnägg, där gnägg, här var det gnägg
Det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff , här var det nöff
Det var mu-mu här,
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-leeeeeeej

KATTEN
Vår lilla fru katt
Här ligger vår lilla fru katt
och magen är alldeles platt
För hon har just fått sex små barn
(snutt, snutt, snutt, snutt)

som snuttar hela dan
Här ligger vår lilla fru katt
och magen är alldeles platt
För hon har just fått sex små barn
(snark, puh, snark, puh)

som sover hela dan

Lille katt
Lille katt, lille katt,
lille söte katta,
vet du att, vet du att
det blir mörkt om natta.

Lille ko, lille ko,
lille söte koa,
det var ho, det var ho
ho som sket på broa.

Lille far, lille far,
lille söte faren,
en sån karl, en sån karl
det är tur vi har'en.

Lille gris, lille gris,
lille söte grisen,
om du frys, om du frys
så gör eld i spisen.

Lille mor, lille mor,
lille söte mora,
ho fick skor, ho fick skor
men de var för stora.

Lille jag, lille jag,
lille söte Ida,
jag vill ha, jag vill ha
rotemos till middag.

Kattvisan
Tänk jag drömde i natt, att jag hade en katt.
Och han åt bara sill och potäter.
Du får trot om du vill, men potäter och sill,
det är just vad små kattungar äter.
Tänk jag drömde i natt, att jag hade en katt
och han svängde på rumpan i dansen.
Du får trot om du vill, men det hör liksom till
att små kattungar svänger på svansen.
Tänk jag drömde i natt
att jag hade en katt.
Oj vad den kunde bitas och fräsa.
Du får trot om du vill, men just så gick det till
när den rackarn bet av mej min näsa.

HUNDEN
Valpen min
Valpen min tycker om att ha skoj.
Man får ha tålamod oj oj oj.
Om en strumpa är försvunnen, då har
valpen denmunnen.
Men det gör, men det gör ingenting.

Valpen min tycker om att ha skoj.
Man får ha tålamod oj oj oj.
Får han gröt han bara gnäller, han vill äta
karameller.
Men det gör, men det gör ingenting.

Valpen min tycker om att ha skoj.
Man får ha tålamod oj oj oj.
Mitt i natten går den stollen, upp och jagar
gummibollen.
Men det gör, men det gör ingenting.

Valpen min tycker om att ha skoj.
Man får ha tålamod oj oj oj.
Kommer posten tar han brevet, man får
gissa vem som
skrev det.
Men det gör, men det gör ingenting.

Mors lilla lathund
Mors lilla lathund sa:
Du må tro, jagjobbar bra,
fastän vet du vad,
inte just idag, jag gör det helst en annan dag.
Mors lilla lathund sa:
Ingen kan så bra som jag,
men tycker du som jag, tycker du som jag,

så gör jag det en annan dag.
Tra-la-la-la-la-la,
i morrn då ska jag knoga
hela gusslånga dan, ja,
oj, oj, oj, vad jag ska gno.
Ja, för ser du, därför så måste jag
ta det lite lugnt idag, jo,
för just idag, mår jag inte bra,
jag gör det helst en annan dag.
Tra-la-la-la-la-la,
i morrn då ska jag knoga
hela gusslånga dan, ja,
oj, oj, oj, vad jag ska gno.
Spatsera den måste man om kvällen
och läggas hos husse i säng.

Valpen i fönstret
Vad tar ni för valpen där i fönstret,
med svansen i vädret så stolt?
Vad tar ni för valpen där i fönstret,
jag hoppas ni ej har den sålt.
För om jag far bort, sånt kan ju hända
då vaktar han allt som jag har,
och bovarna skulle säkert vända
när de hör vilken stämma han har.
Jag tror att en vovve är modellen,
den säkert blir min bästa dräng.

På objudna gäster får han skälla
men inte på vänner till mej,
och inte på såna som är snälla
och inte på dej och på mej.
Jag vill inte ha en papegoja
och inte en apa i bur.
Med guldfiskar kan man inte skoja,
och hamstrar, de är som små djur.
Vad tar ni för valpen där i fönstret
som pannan i rynkor har lagt?
Jag måste ha valpen där i fönstret
fast mamma har nej till det sagt.

TULPANEN/BLOMMAN
Med en enkel tulipan
Med en enkel tulipan
uppå bemärkelseda'n
jag har den äran
jag har den äran
att gratulera.

Blommig falukorv
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag hatar tomaten och fisken och spenaten
och plättarna med lingonsylt.
Fläsk - har vi för ofta.
Lamm - smakar som kofta.
Biff med lök är riktigt läbbigt.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.
Nåt annat vill jag inte ha.
Nä aldrig jag äter mer rotmos och potäter
och isterband och kalvkotlett.
Pytt - det är för pyttigt.
Mjölk - det är för nyttigt.
Knäckebröd för hårt att tugga.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma.

Sommarvisa
Nåt annat vill jag inte ha.

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön
och träden är så fina och marken är så grön.
Och lilla fågel flyger i boet ut och in
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.
Och blommorna är vackra och höet luktar gott
och solen är så solig och vattnet är så vått.
Och lilla fågeln flyger i boet ut och in
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.
Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra
och alla söta myggor dom vill jag också ha.
Och jag är brun om bena precis som det ska va
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra.
Och jag har nya fräcknar och prickigt sommar skinn
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

KROKODILEN

Nyss så träffa jag en krokodil
Nyss så träffa jag en krokodil
som körde runt i en bil
han var rätt tjock och fet
och blåste i trumpet
men bilen var för trång
och svansen var för lång
så den fick ligga på ett litet flak därbak
Nyss så träffa jag en kissekatt
som körde runt, i en hatt
Han var rätt rund och go
och bodde i en sko.
Men skon den var för trång
och svansen var för lång
så den fick ligga lite grann på sned, bredvid
Sen så träffa jag en gammal tant
som hade en elefant
den var så tjock och stor
och hade rosa skor
2 svansar hade den

en bak och en där fram
men tanten sa den ena var en vattenslang
Igår så träffa jag en elefant
Som dansa runt med en tant
Han var så stor och så stark
de var på folkets park
men snabeln den var lång
och dansbanan var trång
så tanten vira upp den på en polkagrisstång

Nyss så träffa jag en elefant
som va så glá
Det är sant
Han var så så stor och bred
och åkte på moped
men mopeden var för trång
och snabeln var för lång
så den fick ligga fram
och blåsa bort allt damm

Sen så träffa jag en elefant
som sparka boll med en tant
Hans mage den var skär
och snabeln ett gevär
Och bena dom var blå
och tårna likaså
Och på sitt huvud hade han en långkalsong
Sen så träffa jag en rutig katt
som kasta' sten i en hatt
Den bodde i en sko
tillsammans med en ko
men kossan hon var arg
och farlig som en varg
och hon försökte äta upp en hand ibland
Nyss så träffa jag en rosa mask,
som bodde i, en ask.
Hon var så lång och blöt
fast ändå ganska söt.
Men asken blev för trång,
när masken blev för lång,
och nu så blir det inte mer av denna sång

BUSSEN
En busschaufför
En busschaufför, en busschaufför,
de é en man med glatt humör
En busschaufför, en busschaufför,
de é en man med glatt humör
Och har han inget glatt humör,
så é de ingen busschaufför
En busschaufför, en busschaufför,
de é en man med glatt humör

Bussen i staden
1 Bussen i staden, kör runt runt runt,
runt runt runt, runt runt runt,
Bussen i staden kör, runt runt runt,
runt hela vår stad.
2 Hjulen på bussen snurrar runt…..
3 Dörrarna på bussen öppnas och stängs…
4 Fönstren på bussen går upp och ned….
5 Vindrutetorkarna på bussen säger svish…
6 Chauffören på bussen säger gå längre bak…
7 Barnen på bussen säger blää…
8 Mammorna på bussen säger schyy….
9 Hundarna…..osv…

