Arne Alligator
Arne Alligator går på våra gator,
Skrämmer våra vänner men känner alla
djur
Arne Alligator kommer från ekvatorn,
Arne vill ej nånsin´ bo i någon bur
Arne, vad har du i din stora mun?
Nämen Arne, hur kan du sova i vår brunn?
Arne går med rumpan bar, skrämmer både
mor och far
Men Arne brukar inte vara dum
Arne Alligator går på våra gator,
Skrämmer våra vänner men känner alla
djur
Arne Alligator kommer från ekvatorn,
Arne vill ej nånsin´ bo i någon bur
Arne
Arne, du är minst tre och sjuttio lång
Häng med Arne, för det blir ett himla
hålligång
När han går på promenad, följer alla djur i
rad
Och var de går så hör vi denna sång!
Arne Alligator går på våra gator,
Skrämmer våra vänner men känner alla
djur
Arne Alligator kommer från ekvatorn,
Arne vill ej nånsin´ bo i någon bur
Sommarlov
//: Sommarlov, solen lyser skönt.
Sommarlov, gräset är så grönt
Himlen blå vill jag nå
När jag fångas utav vinden
Sommarlov, sköna sommarlov ://
Havets vågor sakta rullar in
Och jag känner. Sommaren är min.
Som- mar, som-mar-lov, sköna
sommarlov

Björnarnas cha-cha
1. Tre små björnar uti skogen, gick en
dag på promenad. Alla djuren såg
dem komma, för de hörs ju ganska
bra. Hick rap cha cha cha, hick rap
cha cha cha, hick rap cha cha cha,
hick rap cha cha cha.

2. En har druckit ur en flaska, en har
ätit mycket lök. En har lyssnat på
en cha cha, därför hörs de just idag.
Hick rap cha cha cha, hick rap cha
cha cha, hick rap cha cha cha, hick
rap cha cha cha.
Yllevisan
Jag är ett litet ylle, boom-chika, boomchika boom boom boom
Med världens minsta nylle, boom chika…..
Jag leker i min yllegrop och yllar glada
yllerop:
Ylle! Ylle! Ylle på er yllihop!
Jag är så yllans liten, boom-chika…..
Fast inte i aptiten, boom chika….
Jag käkar massa yllegarn och ett och annat
ylleflarn
Ylle! Ylle! Ylle på er yllebarn!
Jag bor här mitt på bystan, boom
chika……
Bland alla yllenystan, boom chika…..
Här kryllar det av kryllingar, och alla deras
bryllingar
Ylle! Ylle! Ylle på er yllingar!
Nu kryper jag i sängen, boom chika……
På mjuka ylleängen, boom chika……
En sömnig yllekrumelur, bör ofta ta en
yllelur
Ylle! Ylle! Ylle på er ylledjur!

I FEEL GOOD
I feel good
Like I knew that I would now
I feel good
Like I knew that I would now
So good – so good- I got you

I feel nice
Like sugar and spice
I feel nice
Like sugar and spice

Räkna med räkan
Tra-la-la-la-la…….
Har du träffat räkan Ricko Mio
Han älskar att räkna upp till tio
Han trallar gärna sina sånger
Och räknar till tio flera gånger
En-två-tre-fyra-fem-sex-sju-åtta-nio
Tjohooo- tio
Tra-la-la-la-la-la……
Han simmar glatt på havets botten
Och tycker att livet det är toppen
Han trallar gärna sina sånger
Och räknar till tio flera gånger
En-två-tre-fyra-fem-sex-sju-åtta-nio
Tjohooo- tio
Tra-la-la-la-la-la……
//:Jag är räkan Ricko Mio - yeh
Jag kan räkna upp till tio – yeh://
Tango ABC
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
A-B-C-D-E-F-G
Tank vad bra att jag kan se, OLE´!

So nice – so nice – I got you
Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
H-I-J-K-L-M-N
Tänk vsd brs det gick igen, OLE´!

Vi gör en sång
Vi gör en sång om regnet som faller
Vi gör en sång om vinden som viner
Vi gör en sång för solen som lyser
Vi gör en sång för alla som fryser

Med små brillor på min näsa
Går det väldigt lätt att läsa
O-P-Q-R-S-T-U
Ett, 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!

