KATTEN SITTER I TRÄDET
Katten sitter i trädet
och han vill inte komma ner
Katten sitter i trädet
och han vill inte komma ner
Katten sitter i trädet
och han vill inte komma ner
Ja, han sitter där och vill inte komma ner.

Vi lockar med en strömming
men han vill inte komma ner
Vi lockar med en strömming
men han vill inte komma ner
Vi lockar med en strömming
men han vill inte komma ner
Ja, han sitter där och vill inte komma ner

Då kommer röda bilen
med långa stegen på
Då kommer röda bilen
med långa stegen på
Då kommer röda bilen
med långa stegen på
Och hämtar ner katten från det blå.

Hela kalaset kostar tusen spänn
Hela kalaset kostar tusen spänn
Hela kalaset kostar tusen spänn
Men det var det värt att få katten hem igen
Men det var det värt att få katten hem igen
Men det var det värt att få katten hem igen

RÄKNA MED RÄKAN
Trallalalala……..
Har du träffat räkan Ricko Mio
Han älskar att räkna upp till tio
Han trallar gärna sina sånger
Och räknar till tio flera gånger
Han säger:
Ett, Två, Tre, Fyra, Fem, Sex, Sju,
Åtta, Nio/tjohooo – Tio
Han simmar glatt på havets botten
Och tycker att livet det är toppen
Han trallar gärna sina sånger
Och räknar till tio flera gånger.
Han säger:
Ett, Två, Tre, Fyra, Fem, Sex, Sju,
Åtta, Nio/tjohooo – Tio
Tra-la-la-la-la…….
//: Jag är räkan Ricko Mio/Yea
Jag kan räkna upp till tio/ yea ://

ALBERT
Albert har byggt en koja i ett träd
Alber vill inte ner
Högt i ett träd där har han det så bra
Albert vill inte ner
Refr.
Här ska jag sitta tills klockan blir fem
Då kan det hända – jag kommer hem
Här ska jag sitta tills klockan blir fem
Då kan det hända – jag kommer hem
Å dom ropar ner på byn: ALBERT!
Å dom ropar ner i byn efter ALBERT
Åh! Åh! Åh! Åh! ALBERT
Albert blir hungrig däruppe i sitt träd
Men Albert vill inte ner
För han har tagit med sej smörgåsar och te
För han vill inte gå ner.
Refr
Albert har vänner som vill vara med
Sitta däruppe i fredag högt i ett träd där har dom det så bra
Och ingen vill gå ner
Refr

VI GÖR EN SÅNG
Vi gör en sång om regnet som faller
Vi gör en sång om vinden som viner
Vi gör en sång om solen som lyser
Vi gör en sång för alla som fryser
/:Knäklapp…..stopp!:/ x4

TANGO ABC
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
A-B-C-D-E-F-G
Tänk vad bra att jag kan se, ole´!
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
H-I-J-K-L-M-N
Tänk vad bra det gick igen, ole´!
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
O-P-Q-R-S-T-U
En, två, tre, fyr, fem sex, sju, ole´!
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
V-X-Y-Z-Å-Ä-Ö
Alla bokstäver i kö, adjö!

DRAKAR FLYGER
Drakar flyger högt över allt
I mörker, på dagen, när det är kallt
Ovan molnen svävar dom där
Dom flyger så tyst, ingen vet var dom är.
Refr.
Drakar är från en svunnen tid, en magisk tid.
Drakar är från en svunnen tid, en magisk tid.
Men det var för länge sen
Svarta drakar har farliga klor
Ett skinn som pansar, magen är stor
Röda drakar pyser av rök
Sprutar eld och stinker av lök
Refr.
Gula drakar har ögon av stål
Ett blod som fräter på allt gör det hål
Gröna drakar dryper av gift
Svansen är vass precis som ett stift
Refr.

JAG VET ATT DET ÄR SOMMAR
1. Jag vet att det är sommar När jag tar av mej mina vinterskor Och byter ut dem till sandaler
På samma dag som isen smälte och for

Refr. Det går så fort när sommaren kommer hit Att göra marken grön den som nyss varit vit
Solen lyser både dag och natt Med sommarn leker jag tafatt.
2. Jag vet att det är sommar När jag kan plocka gula blommor och bär Och känna smaken av
ett hjortron Fast tussilago vet jag knappt vad det är
Refr
3. Jag vet att det är sommar När jag kan cykla ner till sjön varje dag Och fånga harren med en
fluga Trots alla mygg runtom så mår jag så bra
Refr.
4. Jag vet att det är sommar När jag har svårt att skilja dag ifrån natt Kan ej förstå när det är
läggdags När det är kväll och solen spelar ett spratt
refr

Måndag Tisdag
// :Jag står här i källarn´ och tvättar på mitt bräde,
Jag står här i källarn´ och tvättar och tvättar varje dag: //
Måndag, tisdag jag tvättar på mitt bräde,
onsdag , torsdag jag tvättar varje dag,
fredag, lördag jag tvättar på mitt bräde,
men på söndag, söndag då tvättar inte jag
Jag står här i köket och steker min potatis……
Jag går ut till vebon och hugger på min kubbe…..
Jag står här på scenen och sjunger mina sånger…..

