
Í leikskóla er gaman 

Í leikskóla er gaman 

þar leika allir saman 

leika úti og inni 

og allir eru með. 

Að hnoða leir og lita 

þú ættir bara að vita 

hvað allir eru duglegir 

í leikskólanum hér. 

 

 

 

 

 

Afi minn og amma mín 

Afi minn og amma mín,út á Bakka búa. 

Þau eru bæði sæt og fín 

þangað vil ég fljúga. 

Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa   

Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassasa  HEY! 

Afi minn og amma mín, 

fóru út að hjóla. 

Afi datt í drullupoll, 

en amma fór að góla. 

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. 

 

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. 

 

Gulur, rauður ... 

Gulur, rauður, grænn og blár 

svartur, hvítur, fjólublár. 

Brúnn bleikur banani 

appelsína talandi. 

Gulur, rauður, grænn og blár 

svartur, hvítur, fjólublár. 

 

  



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 doj jo jo jo jo. 

Um a, sagði lítil græn eðla einn dag. 

Um a, sagði lítil græn eðla. 

Um a, sagði lítil græn eðla einn dag 

og svo líka um a (tungan). 

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 (barið á brjóst). 

 

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. 

Hann bankaði á hurðina, tatt, tatt tatt, tatt. 

Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus; 

hún strax skal í rúmið og ekkert raus. 

Hann skrifaði niður hvaða pillur hún skyldi 

fá. “Ég kem aftur á 

morgun, ef hún er enn veik þá.” 

Fimm litlir apar 

Fimm litlir apar sátu upp' í tré 

þeir voru að stríða krókódíl, 

þú nærð ekki mér. 

Þá kom hann herra krókódíll 

hægt og rólega 

og ammnammnammnammnammnamm. 

Fjórir litlir apar sátu..... 

Þrír litlir apar sátu ..... 

Tveir litlir apar sátu ..... 

Einn litill api sat ..... 

Enginn lítill api situr upp í tré 

og er að stríða krókódíl. 

En svo kom fiðrildið, settist á nefið á 

krókódílnum,  

kitlaði svo krókódíllinn hnerraði: ,,ATJÚ‘‘. 

  



Brunabíllinn, kötturinn og fuglinn 

Ba, bú, ba, bú, 

brunabíllinn flautar. 

Hvert er hann að fara? 

Vatn á eld að sprauta. 

(ts-s-s-s-s). 

Gerir alla blauta. 

Mjá, mjá, mjá, mjá, 

mjálmar gráa kisa. 

Hvert er hún að fara? 

Út í skóg að ganga. 

(usssssssssss) 

Skógarþröst að fanga. 

 Bí, bí, bí, bí, 

Skógarþröstur syngur. 

Hvert er hann að fara? 

Burt frá kisu flýgur. 

(ff-ff-ff-ff) 

Loftin blá hann smýgur. 

Fiskarnir tveir 

Hafi þið heyrt söguna 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. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

 

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir, 

þeir voru ósköp litlir, báðir tveir. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt 

 

 

 

Það var einu sinni api 

Það var einu sinni api 

í ofsa góðu skapi. 

Hann vildi ekki grautinn 

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), 

Krókókódíll (smell, smell). 

Krókókódíll, krókókódíll, krókókódíll 

(smell, smell) 



 Strætisvagninn 

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 strætó opnast út og inn, 

út og inn, út og inn. 

Dyrnar á strætó opnast út og inn, 

út um allan bæinn. 

Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling, 

kling, kling, kling, kling, kling, kling. 

Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling, 

út um allan bæinn. 

Fólkið í strætó segir bla, bla, bla, 

bla. bla, bla, bla, bla, bla 

Fólkið í strætó segir bla, bla, bla, 

út um allan bæinn. 

Krakkarnir í strætó segja uhuhu, 

uhuhu uhuhu 

Krakkarnir í strætó segja uhuhu, 

út um allan bæinn. 

Bílstjórinn í strætó segir shh, shh, shh, 

shh, shh, shh, shh, shh, shh 

Bílstjórinn í strætó segir shh, shh, shh, 

út um allan bæinn 

Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring, 

hring, hring, hring, hring, hring, hring 

Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring, 

út um allan bæinn 

 

Kónguló með átta fætur 

Það var eitt sinn kónguló 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 einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, 

sjö 

átta fætur hmhmhmhm lalalala, trallla lalla. 

 

Höfuð, herðar hné og tær 

Höfuð herðar hné og tær, hné og tær 

Höfuð herðar hné og tær, hné og tær 

Augu, eyru munnur og nef 

Höfuð, herðar hné og tær, hné og tær. 

 

 

 

 

 



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! 

Börnin ganga yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Börnin ganga yfir brúna, 

allan daginn 

 


