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Sumarlög 

    

 

Förum í göngutúr 
Förum í göngutúr, 

förum í göngutúr. 

Tínum blómin, 

Tínum blómin. 

Hlustum á fuglana, 

Horfum á sólina. 

Hlaupum, hlaupum heim. 

Hlaupum, hlaupum heim. 

  

Nú er sumar 
Nú er sumar 

gleðjist gumar,  

gaman er í dag.  

Brosir veröld víða.  

veðurlagsins blíða  

eykur yndis hag.  

 

Tíminn líður 

Tíminn líður,  

tíminn býður  

sælan sólskinsdag.  

Yndi er úti á grundum,  

yndi heim þá skundum  

seint um sólarlag. 
Steingrímur Thorsteinsson 
  

Signir sól 

Signir sól sérhvern hól.  

Sveitinn klæðist geislakjól.  

Blómin blíð, björt og fríð  

 

Með sól í hjartaMeð sól í hjarta  
Með sól í hjartaMeð sól í hjarta  

og söng á vörum ,  

við setjumst niður í  

grænni laut.  

Í lagu kjarri við  

Kveikjum eldinn,  

Kakó hitum og  

eldum graut. 

 

 

 

 

 

Látum spretta  

Látum spretta  

spori létta  

spræka fáka nú.  

Eftir sitji engi,  

örvar víf og drengi  

sumarskemmtun sú. 

 

blikar fjallsins hlíð.  

Nú er fagurt flest í dag.  

Fuglar syngja gleðibrag.  

Sumarljóð, sæl og rjóð,  

Syngja börnin góð. 

  

Sólargeislinn 

Þú sólargeisli sem  

gæist inn,  

Og glaður skýst inn um  

gluggan minn.  

Mig langar svo til að  

líkjast þér.  

Og ljósi varpa á hvern  

sem er.  

 

Sól úti, sól inni  

Sól úti, sól inni,  

sól í hjarta, sól í sinni.  

Sól - bara sól! 

  

Út um mela og móa 

Út um mela og móa  

Syngur mjúkrödduð lóa,  

Og frá sporléttum spóa  

Heyrist sprellfjörugt lag.  

 

Viðlag:  

A-a-a hollerahahía,  

Hollera,ha,ha,hú,hú,  

Hollerahahía, hollera,ha,ha,  

Hollerahahía hó.  

 

Út um strendur og stalla,  

hlakkar stór veiðibjalla.  

Heyrið ómana alla  

Yfir flóa og fjörð.  
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Haustlög 

 
Droparnir 

:,:"Smell-smell"-"smell-smell"  

-segja droparnir við pollinn:,:  

Og þeir stinga sér á kaf  

og breyta pollinum í haf.  

(skella í góminn á "smellinu"!) 

  

Kónguló 
Kónguló, kónguló, 

bentu mér á berjamó. 

Fyrir bláa berjaþúfu 

skal ég gefa þér gull í skó, 

húfu græna, skarlatsskikkju, 

skúf úr silki´ og dillidó. 

                      Björn Franzson. 

 

Labba út í mónum 
Labba´út í mónum, labba´út 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 tánum, verða kalt á tánum,  

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. 

 

Litlu börnin leika sér  
Litlu börnin leika sér, liggja mónum í,  

þau liggja þar í skorningum og hlæja, hí, 

hí, hí,  

þau úða berjum upp í sig og alltaf tína 

meir,  

þau elska berin bláu og brauðið með.  

 

Í berjamó er gaman, börnin leika saman,  

börnin tína’ í bolla og brosa við.  

Sólin litar hólinn, heiðbláan kjólinn,  

um jörðu hrærast því ljúft er geð.  

 

 

 

 

 

Litli Siggi 
(lag: Allir krakkar) 

 

Litli Siggi og litla Sigga  

löbbuðu út í mó.  

Bæði ber að tína  

í berja fötu 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.  

 

Litla Sigga, litla Sigga  

lítinn bolla sá.  

En sá litaljóminn,  

litlu fögru blómin.  

Þau ég tíni, þau ég tíni,  

þau skal mamma fá. 

 

Heim þau gengu, heim þau gengu,  

heldur kát og rjóð.  

Buðu ber að smakka,  

börnunum allir þakka.  

Allir segja, allir segja:  

“Ögn eru berin góð” 

 

 

  

Með vindinum þjóta… 
Með vindinum þjóta skúraský  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

og droparnir hníga og detta´ á ný  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

 

Og smáblómin vakna´ eftir vetrarblund  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

þau augu sín opna er grænkar grund  

:,:drýpur drop, drop, drop:,: 
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Nú blánar yfir berjamó 
Nú blánar yfir berjamó,  

og börnin smá í mosató  

og lautum leika sér.  

Þau koma, koma kát og létt,  

á kvikum fótum taka sprett  

að tína, tína ber.  

 

En heima situr amma ein,  

að arni hvílir lúin bein,  

og leikur bros á brá,  

er koma þau með körfur inn  

og kyssa ömmu á vangann sinn  

og hlæja berjablá.  

          Guðmundur Guðmundsson 

  

Sumri hallar 
Sumri hallar hausta fer,   

heyri snjallir ýtar:  

Hafa fjallahnjúkarnir,  

húfur mjallahvítar. 

 

Ég get verið þíðan þín   

þegar allt er frosið,  

því sólin hún er systir mín   

sagði litla brosið. 

  

Um haust 
Það kólnar í lofti, því komið er haust, 

í kuldablæ heyra má vetrarins raust. 

Og snjókornin fisléttu falla á svörð, 

og fannblæju leggur á sölnaða jörð. 

  

Þá syngjum við hugglöð um sumarið ljóð 

og sitjum í skóla, svo þæg og svo góð. 

Og vöxum að þroska og visku á því, 

uns vorbirtan kemur og frelsið á ný. 

  

Út um mó, inn í skóg 
Út 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. 

 

 

Vatnsvísan 
Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp dropp, 

dripp, dropp. 

Hvað er það sem rignir svo regnhlífarnar 

á? 

Hvað rennur svo bólstrunum svörtu frá? 

Það er vatnið, vatnið, ekkert nema vatnið. 

  

Dripp, dropp … 

Hvað er í þeim skýjum sem skreyta loftin 

blá? 

Og skipin og bátarnir sigla á? 

Það er vatnið … 

  

Dripp, dropp … 

Hvað er það sem alls staðar liggur kringum 

lönd 

og leikandi gljáfrar við sjávarströnd? 

Það er vatnið … 

  

Dripp, dropp … 

Hvað er það sem börnin sig baða stundum í 

en breytist í ís þegar frost nær því? 

Það er vatnið… 
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Vetrarlög 
 

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. 

 

Nú gaman, gaman er 

Nú gaman, gaman er 

í góðu veðri að leika sér 

og fönnin hvít og hrein 

og hvergi sér á stein. 

O já, húrra tra la. 

Svo bind ég skíði á fiman fót 

og flýg um mó og grjót. 

Húrra, húrra, húrra. 

  

Og hér er brekkan há 

nú hleypi ég fram af, lítið á, 

og hríðin rýkur hátt 

ég held það gangi dátt. 

O já, húrra tra la. 

Í fluginu mitt hjarta hló, 

ég hentist fram á sjó. 

Húrra, húrra, húrra. 

  

Sú brekka þykir brött 

og best að ganga fyrir kött 

en ég tel ekki neitt 

Þó ennið verði sveitt. 

O nei, húrra tra la. 

Ég ösla skaflinn eins og reyk 

og uni vel þeim leik. 

Húrra, húrra, húrra. 

                         Jónas Jónasson 

 

 

 

Nú er úti norðanvindur 
Nú er úti norðanvindur,  

nú er hvítur Esjutindur.  

Ef ég ætti úti kindur,  

mundi’ ég láta’ þær allar inn,  

elsku besti vinur minn! 

 

 

 

:,: Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassassa :,:  

 

Upp er runninn öskudagur,  

ákaflega skýr og fagur.  

Einn með poka ekki ragur  

úti vappar heims um ból.  

Góðan daginn, gleðileg jól!   

 

:,: Úmbarassa....:,: 

 

Elsku besti stálagrér,  

heyrirðu hvað ég segi þér?:  

“Þú hefur étið úldið smér  

og dálítið af snæri  

elsku vinurinn kæri”!  

 

:,: Úmbarassa....:,: 

 

Þarna sé ég fé á beit,  

ei er því að leyna.  

Nú er ég kominn upp í sveit  

á rútunni hans Steina.  

Skilurðu hvað ég meina?  

 

:,: Úmbarassa....:,: 

 

Vetrarnótt 
Hú, hæ, mán-inn skín. 

Hú, hæ, vind-ur hvín, 

Sóp-ar stétt-ir, fer á sprett-i, 

Lem-ur hús-gafl, lang-ar inn. 

Dyr-um nú læs-um. 

                       Ókunnur höfundur  
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Þorraþrællinn 1866 
Nú er fost á Fróni, 

frýs í æðum blóð. 

Kveður kuldaljóð 

Kári í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil. 

Hlær við hríðarbyl 

hamragil. 

Mararbára blá 

brotnar þung og há 

unnar steinum á,  

yggld og grett á brá. 

Yfir aflatjóni 

æðrast skipstjórinn. 

Harmar hlutinn sinn  

hásetinn. 

  

Horfir á heyjaforðann 

hryggur búandinn: 

„Minnkar stabbinn minn, 

magnast harðindin. – 

Nú er hann enn á norðan, 

næðir kuldaél 

yfir móa og mel, 

myrkt sem hel.” 

Bóndans býli á 

björtum þeytir snjá. 

Hjúin döpur hjá 

honum sitja þá. 

Hvítleit hringaskorðan 

huggar manninn trautt: 

Brátt er búrið autt,  

búið snautt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þögull Þorri heyrir  

þetta harmakvein, 

en gefur grið ei nein, 

glíkur hörðum stein, 

engri skepnu eirir, 

alla fjær og nær 

kuldaklónum slær 

og kalt við hlær: 

„Bóndi minn, þitt bú  

betur stunda þú. 

Hugarhrelling sú, 

er hart þér þjakar nú, 

þá mun hverfa, en fleiri  

höpp þér falla í skaut. 

Senn er sigruð þraut,  

ég svíf á braut. 

                        Kristján Jónsson 
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Vorlög 

 
Bráðum fæðast lítil lömb 
(Lag: Fyrr var oft í koti kátt)  

 

Bráðum fæðast lítil lömb  

leika sér og hoppa  

með lítinn munn og litla vömb  

lambagrasið kroppa.  

Við skulum koma og klappa þeim  

kvölds og bjartar nætur  

reka þau í húsin heim  

hvít með gula fætur.  

 

Fuglarnir sem flýðu í haust,  

fara að koma bráðum.  

syngja þeir með sætri raust,  

sveifla bængjum báðum.  

Við skulum hlæja og heilsa þeim,  

hjartansglöð og fegin,  

þegar þeir koma þreyttir heim  

þúsund mílna veginn.  

                       Jóhannes úr Kötlum.  

 

Lóan er komin 
Lóan er komin að kveða burt snjóinn  

kveða burt leiðindin, það getur hún.  

Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn,  

sólskin í dali og blómstur í tún.  

Hún hefur sagt mér til syndanna minna,  

ég sofi of mikið og vinni ekki hót..  

Hún hefur sagt mér að vaka og vinna  

vonglaður taka nú sumrinu mót. 

 

Sá ég spóa 

Sá ég spóa suður í flóa,  

syngur lóa úti í móa,           

bí, bí, bí, bí.  

Vorið er komið víst á ný 

 

Vertu til 
Vertu til er vorið kallar á þig,  

vertu til að leggja hönd á plóg.  

Komdu út því að sólskynið vill sjá þig,  

sveifla haka og rækta nýjan skóg. 

 

 

 

 

 

Maístjarnan 

Ó, hve létt er þitt skóhljóð  

ó, hve lengi ég beið þín,  

það er vorhret á glugga  

napur vindur, sem hvín,  

en ég veit eina stjörnu,  

eina stjörnu sem skín,  

og nú loks ertu komin,  

þú ert komin til mín.  

 

Það eru erfiðir tímar,  

það er atvinnuþref,  

ég hef ekkert að bjóða,  

ekki ögn sem ég gef,  

nema von mína og líf mitt  

hvort ég vaki eða sef,  

 

þetta eitt sem þú gafst mér það er allt sem 

ég hef.  

En í kvöld lýkur vetri  

sérhvers vinnandi manns  

og á morgun skín maísól,  

það er maísólin hans,  

það er maísólin okkar,  

okkar einingarbands,  

fyrir þér ber ég fána  

þessa framtíðarlands. 

           Halldór Laxness 

  

  

Smaladrengurinn 
Út um græna grundu  

gakktu, hjörðin mín,  

yndi vorsins undu,  

eg skal gæta þín.  

Sól og vor ég syng um,  

Snerti gleðistreng,  

Leikið, lömb, í kringum  

Lítinn smaladreng 
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Vorið góða 
Vorið góða, grænt og hlýtt,  

græðir fjör um dalinn;  

Nú er allt sem orðið nýtt,  

Ærnar, kýr og smalinn.  

  

Kveður í runni kvakar í mó,  

kvikur þrastarsöngur;  

eins mig fýsir alltaf þó  

Aftur að fara í göngur. 

 

Vorljóð 
Með vindinum þjóta skúraský,  

drýpur drop, drop, drop,  

drýpur drop, drop, drop.  

Og droparnir hníga og detta´ ný,  

drýpur drop, drop, drop,  

drýpur drop, drop, drop. 

  

Nú smáblómin vakna eftir vetrarblund,  

drýpur drop, drop, drop,  

drýpur drop, drop, drop. 

Þau augun sín opna, er grænkar grund, 

drýpur drop, drop, drop,  

drýpur drop, drop, drop. 

                             Margrét Jónsdóttir 

  

Vorvindar glaðir 
Vorvindar glaðir,  

glettnir og hraðir,  

geysast um lundinn 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 fjallasal 

 

 

 

 

 

 

 

Allir krakkar á kreik 
Allir krakkar á kreik.  

Komum strax út í leik,  

því að vorið og  

sólskinið kallar.  

Leikum fjörugt og létt,  

eins og lömbin á sprett  

Út um ljómandi 

Grundirnar allar  

Tra la la la .............. 
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Söngvar úr leikritum 

Vísurnar um refinn 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Ég raula raunakvæði 

um refinn sem hér býr. 

Í græðgi vill hann gleypa 

hin góðu skógardýr. 

Já þett´er sorgarsöngur víst 

því sagan illa fer. 

Hæ fallerafaddí rúllanræ 

nú verstur endir er. 

Einn dag hann var á veiðum 

þar voru músahús.. 

Þá rak hann gular glyrnur 

í gráa litla mús. 

“Ég tek þig” sagði tæfan þá 

upp trjábol músin rann. 

Hæ fallerafaddí rúllanræ 

hún fylgsni öruggt fann. 

Þá varð hann súr á svipinn 

og sagði: “Gott hjá þér, 

en bíddu bara góða 

ég bíða skal þín hér.” 

Svo tautar hann við sjálfan sig, 

“þú síðsta leikinn átt.” 

Hæ fallerafaddí rúllanræ 

“hún bröltir niður brátt.” 

En Mikki mátti bíða 

og músin engu kveið. 

Þú heyra skalt hvað skeði 

hjá skrögg er vikan leið 

þó hungrið alveg ærð´ann 

og enga veitti ró. 

Hæfallerafaddí rúllanræ 

hann datt um koll og dó. 

 

 

 

 

 

Grænmetisvísur 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Þeir sem bara borða kjöt 

og bjúgu alla daga 

þeir feitir verða´ og flón af því 

og fá svo illt í maga. 

En gott er að borða gulrótina, 

grófa brauðið, steinseljuna, 

krækiber og kartöflur 

og kálblöð og hrámeti 

Þá fá allir nettan maga 

menn þá verða alla daga 

eins og lömbin ung í haga 

laus við slen og leti. 

Sá sem fá vill fisk og kjöt 

hann frændur sína étur 

og maginn sýkist molnar tönn 

og melt hann ekki getur. 

En gott er að borða gulrótina, 

grófa brauðið steinseljuna, 

krækiber og kartöflur 

og kálblöð og tómata. 

Hann verður sæll og viðmótsljúfur 

og vinamargur, heilladrjúgur 

og fær heilar, hvítar tennur 

heisu má ei glata. 

Hér kemur Lillimann 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Hér kemur Lillimann klifurmús 

sem kæti ber inn í sérhvert hús, 

en regluleg söngva og músíkmús, 

og meistaragítarsláttumús. 

Trallalalala trallalalala 

trallalalalalala-la-la-la! 
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Vögguvísa 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

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. 

Húsamúsarvísa 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Ég er heldri húsamús 

hefi allt sem þarf til bús, 

magál bæði og bringukolla, 

bústin krof og sperðla holla. 

Fæ mér bita og bita í senn, 

bragðgott er það viti menn. 

Uni við það alla daga, 

enda hef ég góðan maga. 

Skammarsöngur Soffíu frænku 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Ja fussum svei, ja fussum svei, 

mig furðar þetta rót. 

Í hverju skoti skúm og ryk 

og skran og rusl og dót, 

en Jesper skal nú skítinn þvo 

og skrapa óhroðann 

og hann má því næst hlaupa út 

að hjálpa Jónatan. 

En Kasper brenni kurla skal 

og kynda eldinn vel, 

af heitu vatni hafa nóg 

ég heldur betra tel. 

Því Jesper bæði og Jónatan 

senn ég í baðið rek 

og vilji þeir ei vatnið í 

með valdi þá ég tek. 

Því andlit þeirra eru svört, 

já, eins og moldarflag, 

og kraftaverk það kalla má 

að koma þeim í lag. 

Ef sápa ekki segir neitt 

ég sandpappír mér fæ 

og skrapa þá og skúra fast 

uns skítnum burt ég næ. 

Hvar er húfan mín? 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Hvar er húfan mín? 

Hvar er hempan mín? 

Hvar er falska gamla fjögra gata flautan 

mín? 

Hvar er úrið mitt? 

Hvar er þetta og hitt? 

Hvar er bláa skyrtan, trefillinn og beltið 

mitt? 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Sérðu þvottaskál? 

Sérðu þráð og nál? 

Sérðu hnífinn, sérðu diskinn og mitt 

drykkjarmál? 

Sérðu pottana og selgarnsspottana? 

Sérðu heftið, sem ég las um hottintottana? 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Sérðu töskuna? 

Sérðu flöskuna? 

Sérðu eldinn, sérðu reykinn 

Sérðu öskuna? 

Hvar er peysan blá? 

Hvar er pyngjan smá? 

Hvar er flísin, sem ég stakk í mína stórutá? 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Hvar er hárgreiðslan? 

Hvar er eldspýtan? 

Hvar er Kasper, hvar er Jesper, hvar er 

Jónatan? 

Þetta er ljótt að sjá, alltaf leita má. 

Hvar er kertið, sem við erfðum henni 

ömmu frá? 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 
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Söngur ræningjanna 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Við læðumst hægt og hljótt á tám 

í hvert sinn sem við rænum. 

Í kvenpersónu nú skal ná 

því nóg er starf í bænum. 

Og hafa skal hún fæði fínt 

og finna allt sem nú er týnt. 

Já allir að læra að meta það man 

ætla Kasper og Jesper og Jónatan. 

Og ljónið skal hún leika við 

því ljónið má ei saka. 

Og hún skal steikja kindakjöt 

og kökur fínar baka. 

Og bursta okkar skástu skó 

og skaffa í eldinn brenni nóg. 

Já, við munum læra að meta það man 

allir, Kasper og Jesper og Jónatan. 

Bíum, bíum, bambaló 
Írskt þjóðlag. Ljóð: Jónas Árnason. 

Bíum, bíum, bambaló, 

bambaló og dilli-dilli-dó. 

Vini mínum vagga ég í ró, 

en úti bíður andlit á glugga. 

Þegar fjöllin fimbulhá 

fylla brjóst þitt heitri þrá, 

leika skal ég langspil á; 

það mun þinn hugann hugga. 

Þegar veður geisa grimm, 

grúfir yfir hríðin dimm, 

kveiki ég á kertum fimm, 

burt flæmi skammdegisskugga. 

Ef þér sultur sverfur að, 

sauðakjöt ég hegg í spað, 

fljótt svo standi full með það 

tunna hver, dallur og dugga. 

Ef þig langar eitthvert sinn 

ögn að smakka góðfiskinn, 

fram ég sendi flotann minn: 

skínandi skútur og kugga. 

Hjá mér bæði hlíf og skjól 

hafa skaltu, ef illskufól 

flærðir með um foldarból 

læðast og launráð brugga. 

 

Vögguvísa 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 

Dagur liðinn, ljósið dvín, 

lofum það er færð´ann með sér. 

Veröld sefur, vindur hvín, 

vefðu þig að brjósti mér. 

Það er svo ljúft að geta lokið aftur brá 

og látið drauma sína bylgjast til og frá. 

Stjarnanna her stafar ljósi á enni þér. 

Þú veist að sérhver dagur deyr, 

í duftið fellur sérhvert blóm, 

og það sem var það er ei meir, 

eftir standa orðin tóm. 

Þó er svo ljúft að geta lokið aftur brá 

og látið drauma sína bylgjast til og frá. 

Stjarnanna her stafar perlum á hendur þér. 

Ó, mannsins son með haga hönd 

og hrollvekjandi lipurt skyn. 

Þú munt í býtið brjóta lönd 

og berjast við þitt eigið kyn. 

Þó er svo ljúft að geta lokið aftur brá 

og látið drauma sína bylgjast til og frá. 

Stjarnanna her stafar ljósi á enni þér. 

Eniga meniga 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 

Eniga meniga, allir rövla´ um peninga. 

Súkkadí púkkadí, kaupa meira fínerí. 

Kaupæði, málæði, 

er þetta ekki brjálæði? 

Eitthvað fyrir alla, konur og kalla, 

krakka með hár og kalla með skalla. 
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Eitthvað fyrir krakka, 

káta krakkalakka 

sem kostar ekki neitt, þú krækir bara 

í pakka. 

          Eða fyndinn frakka. 

          Eða feitan takka. 

Eniga meniga, ég á enga peninga. 

Súkkadí púkkadí, en ég get sungið fyrir 

því. 

Sönglandi, raulandi 

með garnirnar gaulandi. 

  Eitthvað fyrir alla....... 

  

Allir hafa eitthvað til að ganga á 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 

          

  Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

 Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

Fíllinn hefur feitar tær, 

ljónið hefur loppur tvær, 

músin hefur margar smáar, 

en ormurinn hefur ansi fáar. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að 

sjá. 

Fiskurinn hefur fína ugga, 

flóðhesturinn engan skugga 

krókódíllinn kjaftinn ljóta, 

sá er nú klár að láta sig fljóta. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að 

sjá. 

Á vængjunum fljúga fuglarnir, 

á fótunum ganga trúðarnir, 

á hnúum hendast aparnir, 

á rassinum leppalúðarnir. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að 

sjá. 

 

 

Lítið, lasið skrímsli 
Lag og ljóð: Olga Guðrún Árnadóttir 

er lítið lasið skrímsli 

og mig langar ekkert út. 

Hornin mín eru völt og veik 

og mig vantar snýtuklút. 

Ég er orðinn upplitaður, 

ég er orðinn voða sljór. 

Ég held ég hringi í lækni 

því að halinn er svo mjór. 

Skrímsli eru eins og krakkar, 

ósköp vesæl ef þau næla sér í kvef. 

Hver er hræddur við skrímsli 

sem er hóstandi og með stíflað nef? 

Augun mín, þau standa á stilkum, 

annað starir út í vegg, 

og ég held að aldrei aftur 

muni á mér vaxa skegg. 

Ó, mamma, elsku mamma, 

nú ég meðal verð að fá, 

glás af iðandi ormum, 

annars kemst ég ekki á stjá! 

Skrímsli eru eins og krakkar ... 

Ég er lítið lasið skrímsli 

og mig langar ekkert út. 

Hornin mín eru völt og veik 

og mig vantar snýtuklút. 

Ég er orðinn upplitaður 

ég er orðinn voða sljór, 

ég held ég hringi í lækni 

því að halinn er svo mjór. 

          Skrímsli eru eins og krakkar ... 
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Háttatími á himnum 
Lag og ljóð: Olga Guðrún Árnadóttir 

Hvað gerir sólin þegar hún sest á kvöldin? 

Háttar litlu geislana 

oní himnasængina 

og fyrir stóru gluggana 

hún dregur stjörnutjöldin, 

það gerir sólin á kvöldin. 

Hvað gerir tunglið þegar það tekur völdin? 

Hristir silfurhattinn sinn 

svo hrynur úr ´onum draumurinn 

og sáldrast yfir koll og kinn 

er sefur barnafjöldinn, 

það gerir tunglið á kvöldin. 

Lína Langsokkur 
Lag: Jan Johansson 

Hér skal nú glens og gaman 

við getum spjallað saman 

Gáum hvað þú getur, 

vinur, gettu hver ég er! 

Verðlaun þér ég veiti 

ef að veistu hvað ég heiti. 

En vaðir þú í villu 

þetta vil ég segja þér: 

Hér sérðu Línu Langsokk 

tralla hopp, tralla hei, tralla hopsasa. 

Hér sérðu Línu Langsokk, 

já líttu það er ég. 

Og þú sérð minn apa 

minn sæta, fína litla apa. 

Herra Níels heitir 

já hann heitir reyndar það. 

Hérna höll mín gnæfir 

við himin töfraborg mín gnæfir. 

Fannstu annan fegri 

eða frægðarmeiri stað. 

          Hér sérðu Línu Langsokk..... 

Þú höll ei hefur slíka, 

ég á hest og rollu líka 

og kúfullan af krónum 

einnig kistil á ég mér. 

Verið allir vinir - 

velkomnir - einnig hinir. 

Nú lifað skal og leikið 

nú skal líf í tuskum hér. 

Hér sérðu Línu Langsokk..... 

 

Saknaðarljóð 
Lag: Heiðdís Norðfjörð. Ljóð: Kristján frá 

Djúpalæk 

Hljótt er nú í húsum inni. 

Harmur býr í allra sinni. 

Hvar er litla Píla pína? 

sárt er að missa sína. 

Burt hún hvarf og brekkan grætur 

birtist mér í draumi um nætur. 

Vesalings Píla pína, 

sárt er að missa sína. 

Músaguð við hættum hlífi 

henni, sé hún enn á lífi. 

Græt ég, litla Píla pína. 

Sárt er að missa sína. 

Rætast óskir hennar heitar, 

hún það finni sem hún leitar. 

Komdu aftur, Píla pína! 

Sárt er að missa sína. 
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DÆGURLÖG     

 

Að gæta hennar gildir hér og nú 

Lag: Atli Heimir / Kvæðið um fuglana. Ljóð: Þórarinn Eldjárn 

Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleði´ og sorg 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg. 

Á vörum okkar verður tungan þjál 

þar vex og grær og dafnar okkar mál, 

að gæta hennar gildir hér og nú 

það gerir enginn nema ég og þú. 

Ísland er land þitt 

Lag: Magnús Þór Sigmundsson. Ljóð: Margrét Jónsdóttir 

Ísland er land þitt og ávallt þú geymir 

Ísland í huga þér hvar sem þú fer. 

Ísland er landið sem ungan þig dreymir. 

Ísland í vonanna birtu þú sér. 

Ísland í sumarsins algræna skrúði. 

Ísland með blikandi norðljósatraf. 

Ísland er feðranna afrekum hlúði. 

Ísland er foldin sem lífið þér gaf. 

Íslensk er þjóðin sem arfinn þinn geymir. 

Íslensk er tunga þín skír eins og gull. 

Íslensk er lind sem um æðar þér streymir. 

Íslensk er vonin af bjartsýni full. 

Íslensk er vornóttin albjört sem dagur. 

Íslensk er lundin með karlmennsku þor. 

Íslensk er vísan, hinn íslenski bragur. 

Íslensk er trúin á frelsisins vor. 

Ísland er land þitt, því aldrei skal gleyma. 

Íslandi helga þú krafta og starf. 

Íslenska þjóð, þér er ætlað að geyma 

íslenska tungu, hinn dýrasta arf. 

Ísland sé blessað um aldanna raðir, 

íslenska moldin er lífið þér gaf. 

Ísland sé falið þér eilífi faðir. 

Ísland sé frjálst meðan sól gyllir haf. 

 

If you´re happy and you know it 

If you´re happy and you know it 

clap your hands. 

If you´re happy and you know it 

clap your hands. 

If you´re happy and you know it 

and you realy want to show it. 

If you´re happy and you know it 

clap your hands. 

If you´re happy and you know it 

stap your feet ... 

If you´re happy and you know it 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=102%3Adrl&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=102%3Adrl&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=102%3Adrl&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=102%3Adrl&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6d3b1c48be4f12e178ae3fbe87a5ddb3cf25f2de
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6d3b1c48be4f12e178ae3fbe87a5ddb3cf25f2de
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snap your fingers ... 

If you´re happy and you know it 

knock your head ... 

If you´re happy and you know it 

say juhu ... 

If you´re happy and you know it...do all five ... 

Dalakofinn 

Lag: Arch. Joyce. Ljóð: Davíð Stefánsson 

Vertu hjá mér, Dísa, meðan kvöldsins klukkur hringja 

og kaldir stormar næða um skóg og eyðisand; 

þá skal ég okkur bæði yfir djúpið dökka syngja 

heim í dalinn, þar sem ég ætla að byggja og nema land. 

Kysstu mig ... kysstu mig.  Þú þekkir dalinn, Dísa, 

þar sem dvergar búa í steinum, og vofur læðast hljótt 

og hörpusláttur berst yfir hjarn og bláa ísa, 

og huldufólkið dansar um störnubjarta nótt. 

Og meðan blómin anga og sorgir okkar sofa, 

er sælt að vera fátækur, elsku Dísa mín, 

og byggja sér í lyngholti lítinn dalakofa 

við lindina, sem minnir á bláu augun þín. 

Ég elska þig;  ég elska þig og dalinn, Dísa, 

og dalurinn og fjöllin og blómin elska þig. 

Í norðri brenna stjörnur, sem veginn okkar vísa, 

og vorið kemur bráðum... Dísa kysstu mig. 

  

Ég er kominn heim 

Lag: S. Hamblem. Ljóð: Loftur Guðmundsson 

Hér stóð bær með burstir fjórar 

hér stóð bær á lágum hól. 

Hér stóð bær, sem bernskuminning 

vefur bjarma af morgunsól. 

Hér stóð bær með blóm á þekju, 

hér stóð bær með veðruð þil. 

Hér stóð bær og veggjabrotin 

ennþá ber við lækjargil. 

Ég er kominn heim í heiðardalinn, 

ég er kominn heim með slitna skó. 

Kominn heim að heilsa mömmu, 

kominn heim í leit að ró. 

Kominn heim til að hlusta á lækinn 

 sem hjalar við mosató. 

 Ég er komin heim í heiðardalinn. 

 Ég er komin heim með slitna skó. 

Hér stóð bær sem hríðin barði, 

hér stóð bær sem veitti skjól. 

Hér stóð bær sem pabbi byggði 

undir brekku á lágum hól. 

Hér stóð bær sem blíðust móðir 

vígði bæn og kærleiksyl. 

Hér stóð bær og veggjabrotin 

ennþá ber við lækjargil. 

          Ég er komin heim ... 

Söngur dýranna í Týról 

Lag og ljóð: Egill Ólafsson og Valgeir Guðjónsson 

Hann fór í veiðiferð í gær 

hann Úlfgang bóndi. 

Hann skildi húsið eftir autt 

og okkur hér. 

Við erum glöð á góðri stund 

og syngjum saman 

stemmuna sem hann Helmut kenndi mér. 

Köttur, klukka, hreindýr, svín og endur, 

fyrir löngu. 
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Hófu saman búskap hér og sjá. 

Jorúloriloihí 

jorúloriloúhú 

mjá mjá mjá mjá mjá aha ha ha. 

Jorúloriloihí 

jorúloriloúhú 

mjá mjá mjá mjá mjá mjá. 

Köttur, klukka, hreindýr, svín og endur, 

fyrir löngu. 

Hófu saman búskp hér og sjá. 

Köttur, klukka, hreindýr, svín og endur, 

fyrir löngu. 

Hófu saman búskp hér og sjá. 

Jorúloriloíhí 

jorúloriloúhú 

mjá mjá mjá mjá mjá aha ha ha. 

Jorúloriloíhí 

jorúloriloúhú 

mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá mjá. 

Það sem ekki má 

(Lagið um það sem er bannað). Lag og ljóð: Sveinbjörn I. Baldvinsson. 

Það má ekki pissa bak við hurð 

og ekki henda grjóti oní skurð. 

Ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó 

og ekki nota skrúfjárn fyrir sleikjó. 

Það má ekki vaða út í sjó 

og ekki fylla húfuna af snjó. 

Ekki tína blómin sem eru útí beði 

og ekki segja ráddi, heldur réði. 

Þetta fullorðna fólk er svo skrýtið, 

það er alltaf að skamma mann. 

Þó maður geri ekki neitt 

það er alltaf að skamma mann. 

Það má ekki skoða lítinn kall 

og ekki gefa ketti drullumall. 

Ekki skjóta pabba með byssunni frá ömmu 

og ekki tína orma handa mömmu. 

Það má ekki hjóla inn í búð 

og ekki gefa litla bróður snúð. 

Ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta 

og ekki gera hitt og ekki þetta. 

Þetta fullorðna fólk er svo skrýtið, 

það er alltaf að skamma mann. 

Þó maður geri ekki neitt 

það er alltaf að skamma mann. 

Ef þú ert súr 

Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 

Ef þú ert súr, vertu þá sætur. 

Sjáðu í speglinum hvernig þú lætur. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 

          Galdurinn er að geta brosað, 

          geta´ í hláturböndin tosað, 

          geta hoppað, hlegið, sungið endalaust. 

Ef þú ert fýldur, þá líkistu apa, 

eða krókódíl sem er of fúll til að gapa. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 

          Galdurinn er að geta... 

Ef þú ert illur, þá líkistu nauti 

eða eldgömlum potti með viðbrenndum grauti. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 
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          Galdurinn er að geta... 

 

Á Sprengisandi 

Lag: Íslenskt þjóðlag/Sigvaldi Kaldalóns. Ljóð: Grímur Thomsen 

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rennur sól á bak við Arnarfell, 

hér á reiki er margur óhreinn andinn, 

úr því fer að skyggja á jökulsvell. 

:/: Drottinn leiði drösulinn minn 

drjúgur verður síðasti áfanginn. :/: 

 

Þei, þei, þei, þei, þaut í holti tófa, 

þurran vill hún blóði væta góm, 

eða líka einhver var að hóa 

undarlegum digrum karlaróm. 

:/: Útilegumenn í Ódáðahraun 

eru kannski´ að smala fé á laun. :/: 

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rökkrið er að síga á Herðubreið. 

álfadrottning er að beisla gandinn, 

ekki´ er gott að verða´ á hennar leið. 

:/: Vænsta klárinn vildi´ ég gefa til 

að vera kominn ofan í Kiðagil. :/: 

Öxar við ána 

Lag: Steingrímur Thorsteinsson. Ljóð: Helgi Helgason 

Öxar við ána, 

árdags í ljóma 

upp rísi þjóðlið og skipist í sveit. 

Skjótum upp fána, 

skært lúðrar hljóma, 

skundum á Þingvöll og treystum vor heit. 

Fram, fram, aldrei að víkja. 

Fram, fram, bæði menn og fljóð. 

Tengjumst tryggðarböndum, 

tökum saman höndum, 

stríðum, vinnum vorri þjóð. 

 

Lofsöngur 

Lag: Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Ljóð: Matthías Jocumsson 

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð, 

vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn. 

Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans 

þínir herskarar tímanna safn. 

Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár 

og þúsund ár dagur ei meir 

eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár, 

sem tilbiður guð sinn og deyr. 

Íslands þúsund ár, Íslands þúsund ár 

eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár, 

sem tilbiður guð sinn og deyr. 

 

 

ERLEND LÖG     

  

Hæ, góðan dag 

Hæ, góðan dag, hello, guten Tag. 

Welcome, welcome, 

welcome, welcome. 

Buenos dias, buenos dias. 

Kalli litli kónguló (á dönsku) 

Lille Peter edderkopp kravlede op ad muren 

så kom regnen, skyllede Peter ned 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=53%3Aerlend-l&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=53%3Aerlend-l&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=53%3Aerlend-l&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=53%3Aerlend-l&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5df38d3ebcec63ead4ca1f53e6a5023f57b89cef
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5df38d3ebcec63ead4ca1f53e6a5023f57b89cef
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så kom solen torred Peters krop 

lille Peter edderkop kravlede atter op. 

I sin mors spindelvæv, Peter gik omkring 

men han bestilte ingen verdens ting  

så sagde hans mor, nu skal du fange fluer 

men lille Peter edderkop tog en gyngetur. 

  

Lille Peter edderkop stod og vaskede op 

så kom hans far og smadrede en kop 

så sagde hans mor nu ka´det være nok 

lille Peter eddekop stod og vaskede op. 

  

Kalli litli kónguló (á íslensku) 

Kalli litli kónguló klifraði upp í tré 

þá komi rigning og Kalli litli datt. 

Upp kom sólin og þerraði hans kropp,  

Kalli litli kónguló klifraðu upp í topp. 

  

Meistari Jakob 

(Hver lína er sungin 2 sinnum) 

  

Íslenska 

Meistari Jakob,  

sefur þú ?  

Hvað slær klukkan ? 

Hún slær þrjú. 

  

Enska 

Are you sleeping 

Brother John ?  

Morning bells are ringing, 

ding, dang, dong ! 

  

Finnska 

Jaakko kulta, 

Herää jo ! 

Kellojasi soita, 

pim, pam, pom ! 

  

Indíánamál 

Fosin Joko, 

nisbetja ! 

Timbatire linso. 

Tom peng pung ! 

  

Þýska 

Meister Jokob, 

Schläfst du noch ? 

Hörst du nicht die Glocken ? 

Ding, ding, dong ! 
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Franska 

Frére Jacques, 

dormez-vous ? 

Sonnez les matines, 

din, din, don ! 

  

Sænska 

Broder Jakob 

sover du ? 

Ring till ottesången, 

bing, bang, bång ! 

  

Danska 

Mester Jocob, 

sover du ? 

Hörer du ej klokken ? 

Bim, bam, bum ! 

  

Færeyska 

Sov ei longur ! 

Bróðir Jón ! 

Morgunklokkur ringja. 

Ding, ding, dong ! 

 

TRÖLL     

  

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 dolfallinn 

og starði svo sko, sko, sko 

heilan dag o, ho, ho, 

ofan í tóman dallinn, 

aumingja karlinn. 

                         Höfundur óþekktur 

 

 

 

Grýlukvæði 

Grýla hét tröllkerling leið og ljót, 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=52%3Atr&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=52%3Atr&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=52%3Atr&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=52%3Atr&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=538c9769ebe27db57567afc1cf90dabbda819380
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=538c9769ebe27db57567afc1cf90dabbda819380
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með ferlega hönd og haltan fót. 

 

Í hömrunum bjó hún og horfði yfir sveit, 

var stundum mögur og stundum feit. 

 

Á börnunum valt það, hvað grýla átti gott, 

og hvort hún fékk mat í sinn poka og sinn pott. 

 

Ef góð voru börnin var Grýla svöng, 

og raulaði ófagran sultarsöng. 

 

Ef slæm voru börnin varð Grýla glöð, 

og fálmaði í pokann sinn fingrahröð. 

 

Og skálmaði úr hamrinum heldur gleið, 

og óð inn í bæina – beina leið. 

 

Þar tók hún hin óþekku angaskinn, 

og potaði þeim nið´r í pokann sinn.  

 

Og heim til sín aftur svo hélt hún fljótt, 

- undir pottinum fuðraði fram á nótt. 

 

Um annað, sem gerðist þar, enginn veit, 

- en Grýla varð samstundis södd og feit. 

 

Hún hló, svo að nötraði hamarinn, 

og kyssti hann Leppalúða sinn. 

 

Svo var það eitt sinn um einhver jól, 

að börnin fengu buxur og kjól. 

 

Og þau voru öll svo undurgóð, 

að Grýla varð hrædd og hissa stóð. 

 

En við þetta lengi lengi sat. 

Í fjórtán dag hún fékk ei mat. 

 

Þá varð hún svo mikið veslings hró, 

að loksins í bólið hún lagðist – og dó. 

 

En Leppalúði við bólið beið, 

- og síðan fór hann þá sömu leið. 

 

Nú íslensku börnin þess eins ég bið, 

að þau láti ekki hjúin lifna við. 

 

 

 

 

Haba Haba 

::Einu sinni voru tröll:: 

::Sem áttu heima í höll:: 

::Það voru tónlistartröll:: 

::Og svo sungu þau öll:: 

 ::Haba haba haba:: 

Oh Yeah! 

 ::Mikki mikki mús:: 

::á lítið skrítið hús:: 

::Er ekta rokkaramús:: 

::Haba haba haba:: 
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Oh Yeah! 

 ::A ha ha ha:: 

::A hi hi hi:: 

::A ho ho ho:: 

::og brdlbrdl:: 

::Haba haba haba:: 

Oh Yeah! 

Hátt upp´á fjalli...  

Hátt upp´á fjalli þar búa þrjú tröll:  

Tröllapabbi, tröllamamma og litli Trolli tröll.  

BÖÖHH!! segir pabbi tröll.  

Bööhh!! segir mamma tröll,  

en hann litli Trolli tröll,   

hann segir bara: bööhhhhh!! (hvíslað). 

Horfumst við í augu 

Horfumst við í augu 

sem grámyglur tvær. 

Sá skal vera músin, sem mælir, 

kötturinn, sem sig skælir, 

fíflið, sem fyrr hlær, 

Folaldið, sem fyrr lítur undan, 

og skrímslið, sem skína lætur í tennurnar. 

                                        Höfundur óþekktur 

Tröllalagið 

Hérna koma nokkur risa tröll. Hó! Hó! 

Þau öskra svo bergmálar um fjöll. 

Hó! Hó! 

Þau þramma yfir þúfurnar. 

Svo fljúga burtu dúfurnar. 

En bak við ský er sólin hlý í leyni. 

Hún skín á tröll. 

Þá verða þau að steini! 

(Sól, Ský, Tröll, Dúfur) 

                      Lag og texti: Soffía Vagnsdóttir 

 

Það búa litlir dvergar 

Það búa litlir dvergar  

í björtum dal  

á bak við fjöllin háu   

í skógarsal.  

Byggðu hlýja bæinn sinn,  

brosir þangað sólin inn.  

Fellin enduróma  

allt þeirra tal. 

 

 

LÍKAMINN     

 

Allur matur 

Allur matur á að fara  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=51%3Alminn&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=51%3Alminn&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=51%3Alminn&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=51%3Alminn&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d065612bc9563c6f58c0c22491a6286314da8ec3
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d065612bc9563c6f58c0c22491a6286314da8ec3
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upp í munn og ofan´í maga.  

Heyrið það, heyrið það!  

Svo ekki gauli garnirnar. 

 Einn og tveir... 

Einn og tveir og þrír,  

fjórir, fimm og sex,  

sjö og átta´ og níu,  

teljum upp á tíu.  

La la la la la, la la la la la,  

la la la la la la. 

Uno dos y tres, cuatro, cinco, seis,  

siete, ocho, nueve, cuento hasta diez. 

La la la la la, la la la la la,  

la la la la la la. 

Ég heyri svo vel 

Ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa.  

Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa,  

ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa.  

Heyri hárið vaxa, heyri neglurnar lengjast,  

heyri hjartað slá. 

 

Þú finnur það vel, allt færist nær þér.  

Þú finnur það vel, þú kemur nær mér.  

Þú finnur það vel, allt fæðist í þér,  

andlitin lifna og húsin dansa  

og vindurinn hlær 

 

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´…  

 

Hérna er bringan,  

hérna er naflinn,  

hérna er rassinn minn  

og búkurinn.  

 

Ég ætla´…  

 

Hérna eru fingurnir,  

hérna er höndin,  

hérna er olnboginn  

og handleggurinn.  

 

Ég ætla´… 

 

Hérna eru tærnar,  

hérna er hællinn,  

hérna er hnéð á mér  

og fótleggurinn hér. 

 

Fingraþula 

Þumalfingur er mamma,  
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sem var mér vænst og best.  

Vísifingur er pabbi,  

sem gaf mér rauðan hest.  

Langatöng er bróðir,  

sem býr til falleg gull.  

Baugfingur er systir,  

sem prjónar sokka úr ull.  

Litlifingur er barnið,  

sem leikur að skel.  

Litli pínu anginn,  

sem stækkar svo vel.  

Hér er allt fólkið  

svo fallegt og nett.  

Fimm eru á bænum,  

ef talið er rétt.  

Ósköp væri gaman  

í þessum heim,  

ef öllum kæmi saman  

jafn vel og þeim. 

 

 

Fingurnir 

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 höndum. 

 

 

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. 

 

Litlifingur, litlifingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Vinstri hönd, vinstri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

 

 

Hægri hönd, hægri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

  

Hreyfa – Frjósa söngurinn 

Hreyfa litla fingur, hreyfa litla fingur, hreyfa litla fingur og frjósa eins 

og skot ! 

 Hreyfa lítinn nebba, hreyfa lítinn nebba, hreyfa lítinn nebba og frjósa 
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eins og skot. 

 Hreyfa litla rassa, hreyfa litla rassa, hreyfa litla rassa, og frjósa eins 

og skot ! 

(tær, tungur, augu, hendur, fætur o.s.frv.) 

Nýta líka þögnina – frjósa. 

 

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. 

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls.  

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls.  

Bringa, magi, bak og rass.  

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls. 

  

Í rigningu ég syng  

(lag: I’m singing in the rain) 

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! 

 

(Lagið endurtekið og lið 2 bætt við,  

síðan lið 3 o.s.frv.  

2. Beygja hné  

3. Rassinn út  

4. Inn með tær  

5. Hakan upp  

6. Út með tungu) 

  

Nafnalag 

:,:Nú skulum við segja hvað við heitum:,:  

Hvað heitir þú? 

:,:"Jóna", "Jóna", já-já-já:,: 

 

"Nafnalög" í samverustund: 

____ labbar í fjörunni  

og kastar stórum steini,  

____ labbar í fjörunni  

og kastar stórum steini. 

 

----------------------------  

 

____dansar á pallinum  

og ____ skellihlær.  

____ er á sokkunum  

og ____ datt í gær.  

____ keyrir bíl með ____ í  

og ____ kastar bolta til ____.  

(Nöfn barnanna sett í eyðurnar) 

 Þvottasöngurinn  

Við þvoum eftir útivist og  

klósettferð og host og hnerr. 
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Einnig fyrir máltíðir. 

Og því má ekki gleyma. 

 Fyrst við þvoum þumalinn  

já þumalinn, já þumalinn. 

Síðan er það vísifingur.  

Og allir hinir með. 

 Ekki má gleyma úlnliðum,  

já úlnliðum, já úlnliðum. 

Þar á eftir handarbök. 

Og milli fingranna. 

 Þá eru hreinar hendurnar, 

já hendurnar, já hendurnar. 

Allir sýklar á bak og burt. 

Og við erum tandurhrein 

 

LITIRNIR  
   

 

Græn eru laufin 

Græn eru laufin  

og grasið sem grær.  

Glóðin er rauð  

og eldurinn skær.  

Fífill og sóley  

eru fagurgul að sjá.  

Fjöllin og vötnin  

og loftin eru blá.  

Hvítur er svanur  

sem syndir á tjörn.  

Svartur er hann krummi  

og öll hans börn. 

Litirnir  

Grænt, grænt, grænt  

er grasið úti í haga.  

Grænt, grænt, grænt  

er gamla pilsið mitt.  

Allt sem er grænt, grænt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla Jón á Grund. 

 

Gul, gul, gul  

er góða appelsínan.  

Gul, gul, gul  

er gamla húfan mín.  

Allt sem er gult, gult  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla Kínverjann.  

 

Rauð, rauð, rauð  

er rósin hennar mömmu.  

Rauð, rauð, rauð  

er rjóða kinnin mín.  

Allt sem er rautt, rautt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla indíánann.  

 

Svart, svart, svart  

er sjalið hennar frænku.  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=50%3Alitirnir&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=50%3Alitirnir&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=50%3Alitirnir&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=50%3Alitirnir&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=407320c8c3cf51bb48a857e74f9dff210abcb601
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=407320c8c3cf51bb48a857e74f9dff210abcb601
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Svart, svart, svart  

er litla lambið mitt.  

Allt sem er svart, svart  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla svertingjann.  

 

Blátt, blátt, blátt  

er hafið bláa hafið.  

Blár, blár, blár  

er blái himininn.  

Allt sem er blátt, blátt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla sjómanninn  

 

Hvít, hvít, hvít  

er hvíta snjókerlingin.  

Hvít, hvít, hvít  

eru skýin sem ég sé.  

Allt sem er hvítt, hvítt  

finnst mér vera fallegt  

fyrir vin minn, litla snjókarlinn. 

 

 

 

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? 

LÖG MEÐ HREYFINGUM     

Laugardagur, 10 Mars 2007 16:45  

Apalagið  

5 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 hamm!  

(klappa saman lófunum) 

(Síðan verða þeir 4 litlir…, svo 3 litlir…, osv.frv.) 

  

 

 

 

Bangsi lúrir 

Bangsi lúrir, bangsi lúrir,  

bæli sínu í.  

Hann er stundum stúrinn,  

stirður eftir lúrinn.  

Að hann sofi, að hann sofi  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=49%3Aleeyfingum&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
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enginn treystir því. 

 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 - spojojojojong!  

(Blikka augunum til skiptis)  

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,  

mm, ðð, sagði lítil græn eðla.  

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag,  

og svo líka mm, ðð - bllrrllrrllrr!  

(Reka út úr sér tunguna)  

  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 - gojojojojo!  

(Slá með hnefum í bringuna) 

Ein stutt, ein löng  

Ein stutt, ein löng, hringur á stöng  

og flokkur sem spilaði´og söng.  

Köttur og mús og sætt lítið hús,  

sætt lítið hús og köttur og mús.  

Ein stutt… 

Penni og gat og fata sem lak,  

fata sem lak og penni og gat.  

Ein stutt… 

Lítill og mjór og feitur og stór,  

feitur og stór og lítill og mjór.  

Ein stutt… 

 

Hóký-Póký 

Við setjum hægri höndina inn,  

við setjum hægri höndina út,  

inn, út, inn, út - og hristum hana til.  

Við gerum hóký-póký  

og snúum okkur í hring.  

Þetta er allt og sumt!  

 

Oooó-Hóký-hóký-póký!  

Oooó-Hóký-hóký-póký!  

Oooó-Hóký-hóký-póký!  

Þetta er allt og sumt! 

  

“ 

  

Í rigningu ég syng  

(lag: I’m singing in the rain) 

 

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! 

 

(Lagið endurtekið og lið 2 bætt við,  

síðan lið 3 o.s.frv.  

2. Beygja hné  

3. Rassinn út  

4. Inn með tær  

5. Hakan upp  

6. Út með tungu) 
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Keli káti karl 

Ég heiti Keli káti karl  

og kraftajötunn er.  

Þegar ég fer út-út,  

hrökkva´allir í kút-kút.  

Ég heiti Keli káti karl,  

tra-la-la-la-la-la-la-la! 

 

Kolakassinn 

(nöfn barnanna sett í eyðurnar) 

 

______ datt í kolakassann  

hæfadderí, fadderall-all-a.  

______ átti að passa ‘ann/’ana  

hæfadderí, fadderall-all-a.  

 

Viðlag 1:  

Ef hún/hann ______ vissi það  

þá yrði ‘ann/’ún alveg steinhissa.  

Hæfadderí, hæfaddera,  

hæfadderí, fadderall-all-a.  

 

Viðlag 2:  

Hvað ert þú að gera hér?  

Snáfaðu heldur heim með mér!  

Hæfadderí, hæfaddera,  

hæfadderí, fadderall-all-a. 

 

Sa ramm samm samm 

:,:Sa ramm samm samm:,: 

Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí 

ramm samm samm 

 :,:Sa ramm samm samm:,: 

Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí 

ramm samm samm 

 :,: Hér er ég, hér er ég 

Gúllí gúllí gúllí gúllí gúllí 

ramm samm samm:,: 

  

Siggi og Sína 

Hann hét Siggi, hún hét Sína. 

Og þau áttu lítinn leirkofa í Kína. 

Hann var langur, hún var lítil. 

Og pekinghundinn sinn þau nefndu Trítil. 

 

Út á akri á daginn unnu, 

en á kvöldin sátu heima og silki spunnu. 

Og þau átu í hvert mál 

hrísgrjónagraut úr risastórri skál. 

 

:,:Hrísgrjónagraut úr skál,  

hrísgrjónagraut úr skál. 

Hrísgrjónagraut úr risastórri skál. :,: 

 

Söngvasveinar 

:,: Við erum söngvasveinar á leiðinni’ út í lönd :,:  

leikum á flautu, á skógarhorn, á skógarhorn,  

leikum á flautu, fiðlu’ og skógarhorn. 

 

Og við skulum dansa hopsasa, hopsasa, hopsasa,  
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við skulum dansa hopsasa - HOPSASA!! 

 

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 og hér   

hvað ég er glöð!  

Hér inni´í mér!:,: 

(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.) 

  

 

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, 

Þú skalt klappa ef  

þú hefur létta lund, 

Þú skalt klappa allan daginn, 

svo það heyrist útum bæinn. 

Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund. 

(Settu í staðin fyrir að klappa: 

Stappa, smella, banka á höfuðið og segja 

 jú-hú og í seinasta erindinu gera allt í röð). 

FARARTÆKI     

  

Druslulagið 

Við setjum svissinn á 

og við kúplum gírnum frá, 

það er startað  

og druslan fer í gang! 

Drun, drun!! 

Það er enginn vandi  

að aka bifreið,  

ef maður bara kemur 

henni í gang. 

Drun, drun!! 

 Kátur drengur 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=48%3Afarart&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
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Kátur er hann Kalli minn 

kominn upp í bílinn sinn 

eitthvað langt hann ætlar sér 

út í heiminn sýnist mér. 

Tra la la la ... 

 Gaman væri far að fá 

fallegt margt og nýtt að sjá 

lönd og borgir, fjöll og foss 

fáir öðlast þvílíkt hnoss. 

Tra la la la... 

 En að þykjast allt það er 

aðeins slíkt ef líkar mér 

þá með Kalla færðu far 

fargjaldið er ekki par. 

Tra la la la... 

 Glatt skín sól og gott er hjarn 

gaman er að vera barn 

eiga von og æskuþrá 

ævintýralöndin sjá. 

Tra la la la... 

 

 

Lestin 

Tuff, tuff, tuff, tuff lestin fer,  

lestin fer, lestin fer.  

Tuff, tuff, tuff, tuff lestin fer,   

tuff, tuff lestin fer. Úh, ú-ú-ú-úh!! 

  

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,  
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allan daginn!  

 

Börnin ganga yfir brúna,  

yfir brúna, yfir brúna.  

Börnin ganga yfir brúna,  

allan daginn! 

 

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! 

  

Hurðin á strætó opnast út og inn,  

út og inn, út og inn! 

Hurðin á strætó opnast út og inn 

- út um allan bæinn! 

  

Peningarnir í strætó segja klink, kling, kling, 

klink, kling, kling,  

klink, kling, kling! 

Peningarnir í strætó segja klink,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! 

  

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 uss, suss, suss, 

uss, suss, suss, 

uss, suss, suss! 

Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss 

- út um allan bæinn! 

  

Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb, 

bíb, bíb, bíb, 

bíb, bíb, bíb! 
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Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb 

út um allan bæinn! 

  

Tút, tút segir bíllinn minn 

Tút, tút segir bíllinn minn, 

ek ég inn í bílskúrinn, 

Fingri styð á flautuna  

og fætinum á bremsuna 

 

 

 

Um landið bruna bifreiðar 

Um landið bruna bifreiðar,  

bifreiðar, bifreiðar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú, ba-bú, 

tr-la-la-la-la-la-la, 

ba-bú, ba-bú, 

tra-la-la-la-la! 

 Um loftin fljúga flugvélar,  

flugvélar, flugvélar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú... 

 

Um höfin sigla skúturnar, 

skúturnar, skúturnar. 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú... 

 

 

 

 

 

DÝR  

   

  

A og B  

A og B, spott og spé,  

grísinn galar uppi´í tré.  

Lítil mús til okkar fús  

kom og byggði hús.  

Lamb í baði, borðar súkkulaði,  

hundur jarmar, galar grísinn hátt! 

 -A og B, spott og spé,  
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grísinn galar upp´í tré.  

Hróp og köll um víðan völl,  

þá er sagan öll. 

  

Apalagið  

5 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 hamm!  

(klappa saman lófunum) 

(Síðan verða þeir 4 litlir…, svo 3 litlir…, osv.frv.)    

Bangsimon 

Sit ég hér á grænni grein 

og geri fátt eitt annað,  

en éta hunang borða ber  

og/því bíða/bíta, allt er bannað. 

  

Dropar detta stórir hér,  

dropar detta, hvað finnst þér?  

Dropar detta allt um kring  

og dinga linga ling.  

  

Vatnið vex nú ótt og ótt/títt  

ég verð að flýja’ úr húsum.  

Sit ég hér í alla nótt/Hér sit ég í alla nótt  

og borða’ úr mínum krúsum.  

  

Dropar detta ofan í poll,  

dropar detta á minn koll.  

Dropar detta allt um kring,  

og dinga, linga, ling. 

  

 

 

Bráðum fæðast lítil lömb 

            Lag: Fyrr var oft í koti kátt  

 

Bráðum fæðast lítil lömb  

leika sér og hoppa  

með lítinn munn og litla vömb  

lambagrasið kroppa.  

Við skulum koma og klappa þeim  

kvölds og bjartar nætur  

reka þau í húsin heim  

hvít með gula fætur.  

 

Fuglarnir sem flýðu í haust,  

fara að koma bráðum.  
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syngja þeir með sætri raust,  

sveifla bængjum báðum.  

Við skulum hlæja og heilsa þeim,  

hjartansglöð og fegin,  

þegar þeir koma þreyttir heim  

þúsund mílna veginn.  

                        Jóhannes úr Kötlum. 

 

Brunabíll, köttur og skógarþröstur  

Ba, bú, ba, bú, brunabíllinn flautar.  

Hvert er hann að fara?  

Vatn á eld að sprauta -  

tss, tss, tss, tss!  

Gerir alla blauta. 

 

Mjá, mjá, mjá, mjá, mjálmar gráa kisa.  

Hvert er hún að fara?  

Út í skóg að ganga -  

uss, uss, uss, uss!  

Skógarþröst að fanga.  

 

Bí, bí, bí, bí, skógarþröstur syngur.  

Hvert er hann að fara?  

Burt frá kisu flýgur -  

víí, víí, víí, víí!  

Loftin blá hann smýgur. 

 Dýrin í Afríku 

Hér koma nokkrar vísur,  

sem þið viljið máske heyra  

um dýrin úti í Afríku  

um apana og fleira. 

 

Viðlag:  

:,: Hoja, hoja, ha, ha, ha :,:  

um dýrin úti í Afríku  

um apana og fleira. 

 

Hæst í trjánum hanga þar   

hnetur og bananar.  

Þar hefðarapar hafa bú,  

þeir heita bavíanar. 

 

Viðlag... 

:,: Hoja, hoja, ha, ha, ha :,:  

um dýrin úti í Afríku  

um apana og fleira. 

 

Úr pálmablöðum eru gerðar  

apabarnavöggur,  

en barnfóstran er voða gamall  

páfagaukaskröggur. 

 

 

Viðlag... 

Og kóngurinn í skóginum  

er ljónið sterka og stóra.  

Hans kona er ljónadrottningin  

- hún étur á við fjóra! 

 

Viðlag... 

Og hér þarf ekkert slökkvilið  

og engan brunahana.  

Því fíllinn slekkur allan eld  

með ógnarlöngum rana. 
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Viðlag... 

Í trjánum sitja fuglarnir  

og syngja allan daginn  

og vatnahestur bumbu ber  

og bumban - það er maginn! 

 

Viðlag... 

Þetta er fjörug músík,  

svo öll dýrin fara að dansa.  

Þau dansa fram á rauða nótt  

og vilja ekki stansa. 

 

Viðlag... 

Hjá gíröffum er sorg og sút,  

það var svei mér ekki af engu,  

því átta litlir gíraffar,  

þeir illt í hálsinn fengu. 

 

Viðlag... 

 

En nashyrningur læknir kom  

með nefklemmur og tösku.  

Og hann gaf öllum hálstöflur  

og hóstasaft úr flösku. 

 

Viðlag... 

Krókódíllinn stóri, hann fékk   

kveisu hér um daginn.  

Hann hafði étið apakött  

sem illa þoldi maginn.  

 

Viðlag... 

Svo var skinnið skorið upp,  

það skelfing var að heyra.  

Kvæðið langtum lengra er,  

en ég lærði ekki meira.  

Viðlag... 

 

 

Ég er mús  

(Lag: Þegar barnið í föt sín fer)  

Ég er mús eins og allir sjá,  

lík er pabba og mömmu sem ég á .  

Ostur besta sem ég veit  

enda er ég soldið feit.  

Sona er að vera mús  

og kunna ekki að drekka úr krús,  

en mig langar svo oft í djús.  

Ég heiti;  

Mýsla tísla, tása, túsla, x3  

þetta heiti ég. 

 

Fiskarnir tveir 

Nú ætlum við að syngja 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! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

 

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir, 

þeir voru pínulitlir báðir tveir. 
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Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

 

 

Fílaleiðangur 

Einn fíll lagði af stað í leiðangur, 

lipur var ei hans fótgangur. 

Takturinn fannst honum heldur tómlegur, 

svo hann tók sér einn til viðbótar. 

  

Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur, 

lipur var ei þeirra fótgangur. 

Takturinn fannst þeim heldur tómlegur, 

svo þeir tóku sér einn til viðbótar.  

  

Þrír fílar o.s.frv. 

 

Gaukur, gaukur  

Gaukur, gaukur, gelur í skó.  

Syngjum og hoppum,  

hlægjum og skoppum,  

vorið, vorið  

vakir í mó.  

                   Jóhannes úr Kötlum 

 

 

Göngum, göngum... 

Göngum, göngum, göngum upp í gilið, 

gljúfrabúann til að sjá. 

Þar á klettasyllu svarti krummi 

sínum börnum liggur hjá 

 

Hani, krummi, hundur, svín 

Hani, krummi, hundur, svín, 

hestur, mús, tittlingur: 

galar, krunkar, geltir, hrín, 

gneggjar, tístir, syngur. 

                    Höfundur óþekktur 

 

Heiðlóa 

Snemma lóa litla í  

lofti bláu, dirrindi,  

undir sólu syngur:  

“Lofið gæsku gjafarans,  

grænar eru sveitir lands,  

fagur himinhringur. 

 

“Ég á bú í berjamó,  

börnin smá í kyrrð og ró  

heima í hreiðri bíða.  

Mata ég þau af móðurtryggð,  

maðkinn tíni þrátt um byggð  

eða flugu fríða.”  
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Lóan heim úr lofti flaug,  

ljómaði sól um himinbaug,  

blómi grær á grundu,  

til að annast unga smá,  

alla etið hafði þá  

hrafn fyrir hálfri stundu. 

 

Hver var að hlæja 

Hver var að hlæja þegar ég kom inn?  

Kannski það hafi verið kötturinn. 

:,:Æi(jæja) nú jæja, látum hann hlæja,  

kannki að hann hlæi ekki í annað sinn:,:  

 

Indíánalagið 

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 þeir voru með byssur og boga, 

allir þeir voru með byssur og boga, 

allir voru svo kátir og glaðir, 

þeir ætluðu að veiða björninn. 

 Uss, þarna heyrðu þeir fugla kvaka, 

uss þarna heyrðu þeir eitthvað braka, 

FRAMM KOM STÓRI OG GRIMMI BJÖRNINN 

þá hlupu þeir allir heim til sín. 

  

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 með sér allan haminn, 

og hélt heim til hinna 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. 

 

Kalli litli kálormur 

Kalli litli kálormur 

í kál og rófur gráðugur 

Naga, naga alla daga 

namm, namm, namm. 

Gulli sem að garðinn á 

ekki glaður verður þá. 

Ormur, ormur eins og gormur. 

Burt, burt, burt. 

 



39 

 

Kalli litli kónguló (á íslensku) 

Kalli litli kónguló klifraði upp í tré 

þá komi rigning og Kalli litli datt. 

Upp kom sólin og þerraði hans kropp,  

Kalli litli kónguló klifraðu upp í topp. 

 

Kalli litli kónguló (á dönsku) 

Lille Peter edderkopp kravlede op ad muren 

så kom regnen, skyllede Peter ned 

så kom solen torred Peters krop 

lille Peter edderkop kravlede atter op. 

 

I sin mors spindelvæv, Peter gik omkring 

men han bestilte ingen verdens ting  

så sagde hans mor, nu skal du fange fluer 

men lille Peter edderkop tog en gyngetur. 

  

Lille Peter edderkop stod og vaskede op 

så kom hans far og smadrede en kop 

så sagde hans mor nu ka´det være nok 

lille Peter eddekop stod og vaskede op. 

  

Kattarvísa 

Þa   mbara vambara þeysingssprettir, 

því eru hér svo margir kettir? 

Agara gagara yndisgrænum, 

illt er að hafa þá marga á bænum. 

                    Æri Tobbi 

 

Krummi krunkar úti 

Krummi krunkar úti, 

kallar á nafna sinn: 

“Ég fann höfuð af hrúti, 

hrygg og gæruskinn.” 

:,: Komdu nú og kroppaðu með mér, 

krummi nafni minn :,: 

  

Krumminn á skjánum 

Krumminn á skjánum, 

kallar hann inn:  

“gef mér bita’af borði þínu, 

bóndi minn!” 

Bóndi svara býsna reiður: 

“Burtu farðu, krummi leiður. 

Líst mér að þér lítill heiður, 

ljótur ertu’á tánum, 

Krumminn á skjánum.” 

 

Krumminn í hlíðinni 

Krumminn í hlíðinni  

hann fór að slá,  

þá kom lóa lipurtá  

og fór að raka ljá.  

Hann gaf henni hnappa þrjá  

og bannaði henni að segja frá  

en hann spói spíssnefur  

hann sagði frá,  

prakkarinn sá.  

Þá var ljáin ekki nema  

hálft annað puntstrá. 

 

Krummi svaf í klettagjá 



40 

 

Krummi svaf í klettagjá 

kaldri netrarnóttu á, 

verður margt að meini. 

Fyrr en dagur fagur rann 

freðið nefið dregur hann 

undan stórum steini. 

 

Á sér krummi ýfði stél, 

einnig brýndi gogginn vel, 

flaug úr fjalla gjótum. 

Lítur yfir byggð og bú, 

á bæjum fyrr en vakna hjú; 

veifar vængjum skjótum. 

 

Sálaður á síðu lá 

sauður feitur garði hjá, 

fyrrum frár á velli. 

,,Krunk, krunk! nafnar, komið hér, 

krunk, krun! því oss búin er 

krás á köldu svelli.” 

                                        Jón Thoroddsen 

 

Litlu andarungarnir 

Litlu andarungarnir  

:,:allir synda vel:,:  

:,:Höfuð hneigja’ í djúpið  

og hreyfa lítil stél:,:  

  

Litlu andarungarnir 

:,:ætla út á haf:,:  

:,:Fyrst í fjarlægð skima  

og fara svo í kaf:,:  

 

Börnin frísk og fjörug  

:,:fara öll í hring:,:  

:,:Hönd í hendi smella  

og hoppa svo í hring:,:  

 

 

Mýsla tísla 

Ég er mús eins og allir sjá, 

lík pabba og mömmu sem ég á. 

Ostur besta sem ég veit, 

enda er ég svolítið feit. 

Svona er að vera mús, 

og kunna ekki að drekka úr krús, 

og mig langar svo oft í djús. 

Ég heiti mýsla tísla tusla tasla 

mýsla tísla tusla tasla 

mýsla tísla tusla tasla. 

 Þetta heiti ég. 

 

Mýsla tísla í músarholu  

Mýsla tísla í músarholu býr,  

langt út í móa.  

Mýsla tísla er lítið skrýtið dýr  

langt út í mó.  

Mýsla tísla nagar gnagar ber.  

Mýsla tísla er kát og leikur sér.  

Mýslu líður vel í móa. 
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Mýsla tísla á músarbörnin smá  

langt út í móa.  

Mýsla tísla er mjög á fæti frá  

langt út í mó.  

Mýslu tíslu kisa gamla sá.  

Mýslu tíslu kisa vildi ná.  

Mýsla hvarf í holu sína. 

 

Mýslukvæði 

Leit ég litla mús  

læðast inn í hús.  

Kötturinn að krækja´í hana  

kannski verður fús.  

 

“Heyrðu heillin smá”,  

hvæsti kisi þá.  

“Í þig hef ég, heillin góða,  

hugsað mér að ná”.  

 

Músin fékk sér mat,  

matinn við hún sat.  

Þegar kisi þarna birtist  

þaut hún o´num gat.  

 

Hopp og hopp og hí,  

hann varð samt af því,  

þótt fljótur væri´að finna gatið  

festi´hann sig í því. 

  

Nú skal syngja um… 

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!  

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!  

Ga ga gó, ga ga 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!  

Me me me, me me me me me!  

Me me me me me! 

 

Sá ég spóa 

Sá ég spóa suður í flóa,  

syngur lóa úti í móa,           

bí, bí, bí, bí.  

Vorið er komið víst á ný 
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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.  

Segir kvakk, kvakk, kvakk.  

 

Niður að sjónum vilja þær  

vagga vippe/vibbe evabbe, vibbevabbe  

til og frá.  

Ein þeirra vappar og sperrir stél,  

fremst í flokki og segir kvakk, kvakk, kvakk.  

Segir kvakk, kvakk, kvakk. 

 

Upp á grænum, grænum 

Upp á grænum, grænum himinháum hól 

sá ég hérahjónin ganga. 

Hann með trommu  

- bomm, bomm, bombarombommbomm! 

Hún með fiðlu sér við vanga. 

 

Þá læddist að þeim ljótur byssukarl 

sem miðaði í hvelli! 

En hann hitti bara trommuna sem small 

og þau hlupu og héldu velli. 

 

 

 

Velkomnir krakkar 

Velkomnir krakkar í veröldina okkar. 

Við skulum leika okkur, 

við skulum XX. 

Öpunum klappa og klippa í pappa, 

klifra í köðlum og klukka XX. 

  

Bílalestin 

Bíbb segir bílalestin,  

blásandi fílalestin. 

Leikbrúður, hjón og lyftingamenn. 

Létt skoppa lömbin smáu,  

langt uppi í turni háum. 

Gíraffar gægjast inn um gluggana enn. 

Lag og Texti: Ólafur Haukur Simonarson 

 

Það var einu sinni api… 

Það var einu sinni api í ofsa góðu skapi,  

hann vildi ekki grautinn en fékk sér banana:  

Banananana - (smella tvisvar í góminn)  

Banananana - (smella tvisvar í góminn)  

Banananana, banananana, banananana -   

                      (smella tvisvar í góminn). 

 

Það var eitt sinn Kónguló 

Það var eitt sinn kónguló 

sem hafði átta fætur 

og því þurfti hún að fara 
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-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 ! 

Tralalalla! Mhmhmhm! 

Tralalalla! Mhmhmhm! 

Tralalalla! Mhmhmhm! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SUMAR  

  

   Förum í göngutúr 

   Förum í göngutúr, 

   förum í göngutúr. 

   Tínum blómin, 

   Tínum blómin. 

   Hlustum á fuglana, 

   Horfum á sólina. 

   Hlaupum, hlaupum heim. 

    Hlaupum, hlaupum heim. 

  

 

Með sól í hjartaMeð sól í hjarta  

Með sól í hjartaMeð sól í hjarta  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=46%3Asumar&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=46%3Asumar&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=46%3Asumar&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=46%3Asumar&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=e3155369662421922b4eb39d863836511a18cdc3
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=e3155369662421922b4eb39d863836511a18cdc3
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og söng á vörum ,  

við setjumst niður í  

grænni laut.  

Í lagu kjarri við  

Kveikjum eldinn,  

Kakó hitum og  

eldum graut. 

 

 

 

 

Nú er sumar 

Nú er sumar 

gleðjist gumar,  

gaman er í dag.  

Brosir veröld víða.  

veðurlagsins blíða  

eykur yndis hag.  

 

Látum spretta  

Látum spretta  

spori létta  

spræka fáka nú.  

Eftir sitji engi,  

örvar víf og drengi  

sumarskemmtun sú.  

 

Tíminn líður 

Tíminn líður,  

tíminn býður  

sælan sólskinsdag.  

Yndi er úti á grundum,  

yndi heim þá skundum  

seint um sólarlag. 

Steingrímur Thorsteinsson 

 Signir sól 

Signir sól sérhvern hól.  

Sveitinn klæðist geislakjól.  

Blómin blíð, björt og fríð  

blikar fjallsins hlíð.  

Nú er fagurt flest í dag.  

Fuglar syngja gleðibrag.  

Sumarljóð, sæl og rjóð,  

Syngja börnin góð. 

  

Sólargeislinn 

Þú sólargeisli sem  

gæist inn,  

Og glaður skýst inn um  

gluggan minn.  

Mig langar svo til að  

líkjast þér.  

Og ljósi varpa á hvern  

sem er.  

 

Sól úti, sól inni  

Sól úti, sól inni,  

sól í hjarta, sól í sinni.  

Sól - bara sól! 

  

 

Út um mela og móa 

Út um mela og móa  
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Syngur mjúkrödduð lóa,  

Og frá sporléttum spóa  

Heyrist sprellfjörugt lag.  

 

Viðlag:  

A-a-a hollerahahía,  

Hollera,ha,ha,hú,hú,  

Hollerahahía, hollera,ha,ha,  

Hollerahahía hó.  

 

Út um strendur og stalla,  

hlakkar stór veiðibjalla.  

Heyrið ómana alla  

Yfir flóa og fjörð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

HAUST  

 

Droparnir 

:,:"Smell-smell"-"smell-smell"  

-segja droparnir við pollinn:,:  

Og þeir stinga sér á kaf  

og breyta pollinum í haf.  

(skella í góminn á "smellinu"!)   

Kónguló 

Kónguló, kónguló, 

bentu mér á berjamó. 

Fyrir bláa berjaþúfu 

skal ég gefa þér gull í skó, 

húfu græna, skarlatsskikkju, 

skúf úr silki´ og dillidó. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=45%3Ahaust&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=45%3Ahaust&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=45%3Ahaust&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=45%3Ahaust&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ae2affc0dbd7203810281a92b4581b7a850ed776
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ae2affc0dbd7203810281a92b4581b7a850ed776
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                      Björn Franzson. 

 

Labba út í mónum 

Labba´út í mónum, labba´út 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 tánum, verða kalt á tánum,  

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. 

 

Litli Siggi 

(lag: Allir krakkar) 

 

Litli Siggi og litla Sigga  

löbbuðu út í mó.  

Bæði ber að tína  

í berja fötu 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.  

 

Litla Sigga, litla Sigga  

lítinn bolla sá.  

En sá litaljóminn,  

litlu fögru blómin.  

Þau ég tíni, þau ég tíni,  

þau skal mamma fá. 

 

Heim þau gengu, heim þau gengu,  

heldur kát og rjóð.  

Buðu ber að smakka,  

börnunum allir þakka.  

Allir segja, allir segja:  

“Ögn eru berin góð” 

Litlu börnin leika sér  

Litlu börnin leika sér, liggja mónum í,  

þau liggja þar í skorningum og hlæja, hí, hí, hí,  

þau úða berjum upp í sig og alltaf tína meir,  

þau elska berin bláu og brauðið með.  

 

Í berjamó er gaman, börnin leika saman,  

börnin tína’ í bolla og brosa við.  

Sólin litar hólinn, heiðbláan kjólinn,  

um jörðu hrærast því ljúft er geð.  

  

Með vindinum þjóta… 

Með vindinum þjóta skúraský  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

og droparnir hníga og detta´ á ný  

:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

 

Og smáblómin vakna´ eftir vetrarblund  
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:,:drýpur drop, drop, drop:,:  

þau augu sín opna er grænkar grund  

:,:drýpur drop, drop, drop:,: 

 

Nú blánar yfir berjamó 

Nú blánar yfir berjamó,  

og börnin smá í mosató  

og lautum leika sér.  

Þau koma, koma kát og létt,  

á kvikum fótum taka sprett  

að tína, tína ber.  

 

En heima situr amma ein,  

að arni hvílir lúin bein,  

og leikur bros á brá,  

er koma þau með körfur inn  

og kyssa ömmu á vangann sinn  

og hlæja berjablá.  

          Guðmundur Guðmundsson 

  

  

Um haust 

Það kólnar í lofti, því komið er haust, 

í kuldablæ heyra má vetrarins raust. 

Og snjókornin fisléttu falla á svörð, 

og fannblæju leggur á sölnaða jörð. 

  

Þá syngjum við hugglöð um sumarið ljóð 

og sitjum í skóla, svo þæg og svo góð. 

Og vöxum að þroska og visku á því, 

uns vorbirtan kemur og frelsið á ný. 

  

 

 

 

Út um mó, inn í skóg 

Út 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. 

 

Vatnsvísan 

Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp dropp, dripp, dropp. 

Hvað er það sem rignir svo regnhlífarnar á? 

Hvað rennur svo bólstrunum svörtu frá? 

Það er vatnið, vatnið, ekkert nema vatnið. 

 Dripp, dropp … 

Hvað er í þeim skýjum sem skreyta loftin blá? 

Og skipin og bátarnir sigla á? 
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Það er vatnið … 

 Dripp, dropp … 

Hvað er það sem alls staðar liggur kringum lönd 

og leikandi gljáfrar við sjávarströnd? 

Það er vatnið … 

  

Dripp, dropp … 

Hvað er það sem börnin sig baða stundum í 

en breytist í ís þegar frost nær því? 

Það er vatnið… 

  

    

 

 

    

 

Allir krakkar á kreik 

Allir krakkar á kreik.  

Komum strax út í leik,  

því að vorið og  

sólskinið kallar.  

Leikum fjörugt og létt,  

eins og lömbin á sprett  

Út um ljómandi 

Grundirnar allar  

Tra la la la .............. 

 

 

ÝMIS LÖG  

   

  

Allir hlæja á Öskudaginn 

Allir hlæja á Öskudaginn, 

ó, hve mér finnst gaman þá. 

Hlaupa lítil börn um bæinn 

og bera poka til og frá. 

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.  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=44%3Avetur&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=44%3Avetur&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=44%3Avetur&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=44%3Avetur&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3354bf3c988d6a7ef85ac0cb1cda543ff50fef89
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3354bf3c988d6a7ef85ac0cb1cda543ff50fef89
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=43%3Avor&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=43%3Avor&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=43%3Avor&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=43%3Avor&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6932393c5232b8e62c166924529eca8532c6340d
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6932393c5232b8e62c166924529eca8532c6340d
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=42%3Ais-l&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=42%3Ais-l&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=42%3Ais-l&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?view=article&catid=15%3Asar&id=42%3Ais-l&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=29
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=51180535a4665768b7efac76d1ebfe0e44896d27
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/furugrund.is/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=51180535a4665768b7efac76d1ebfe0e44896d27
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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. 

  

 

Aravísur 

Hann Ari er lítill, 

hann er átta ára trítill 

með augu mjög falleg og skær. 

Hann er bara sætur 

jafnvel eins, er hann grætur 

og hugljúfur þegar hann hlær. 

En spurningum Ara  

er ei auðvelt að svara: 

Mamma, af hverju er himininn blár? 

Sendir Guð okkur jólin? 

Hve gömul er sólin? 

Pabbi, hví hafa hundarnir hár? 

  

 

Bæði pabba og mömmu 

og afa og ömmu 

þreytir endalaust spurningasuð: 

Hvar er sólin um nætur? 

Hví er sykurinn sætur? 

Afi, gegndu, hver skapaði Guð? 

Hvar er heimsendir, amma? 

Hvað er eilífðin, mamma? 

  

Pabbi, af hverju vex á þér skegg? 

Hví er afi svo feitur? 

Hví er eldurinn heitur? 

Hví eiga ekki hanarnir egg? 
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Það þykknar í Ara 

ef þau ekki svara 

og þá verður hann ekki rór. 

Svo heldur en þegja  

Þau svara og segja: 

“Þú veist það er verðurðu stór!” 

Fyrst hik er á svari 

þá hugsar hann Ari 

og hallar þá kannski undir flatt 

og litla stund þegir, 

að lokum hann segir: 

“Þið eigið að segja mér satt!” 

  

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. 

  

 Bíum, bíum, bambaló 

Bíum, bíum, bambaló, 

bambaló og dillidillidó. 

Vini mínum vagga ég í ró, 

en úti bíður andlit á glugga. 

  

Þegar fjöllin fimbulhá 

fylla brjóst þitt heitri þrá, 

leika skal ég langspil á; 

það mun þinn hugann hugga. 

Þegar veður geisa grimm, 

grúfir yfir hríðin dimm,  

kveiki ég á kertum fimm, 

burt flæmi skammdegisskugga. 

  

Dagarnir 

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur,  

miðvikudagur, fimmtudagur,  

föstudagur og laugardagur,  

og þá er vikan búin. 

 

Dúkkan hennar Dóru 

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, 

sótt, sótt, 

hún hringdi og sagði lækni að koma 

fljótt, fljótt, fljótt. 
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Læknirinn kom þá með sína tösku og 

sinn hatt 

hann bankaði á dyrnar: Ra, ta, ta, ta, 

tatt! 

Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn 

haus: 

Hún skal í rúmið og ekkert raus ! 

 

 

 

Einn var að smíða 

Einn var að smíða ausutetur 

annar hjá honum sat. 

Þriðji kom og bætti´um betur 

hann boraði á hana gat. 

Hann boraði á hana eitt, 

hann boraði á hana tvö, 

hann boraði á hana þrjú og fjögur, 

fimm og sex og sjö. 

  

Fimmeyringurinn  

Ef að nú hjá pabba einn fimmeyring ég 

fengi  

fjarskalega hrifin og glöð ég yrði þá.  

Ég klappa skyldi pabba og kyssa vel og 

lengi  

og kaupa síðan allt sem mig langar til 

að fá.  

 

Fyrst kaupi ég mér brúðu sem leggur 

aftur augun,  

og armbandsúrið fína af fallegustu 

gerð.  

Og af því hvað hún mamma er orðin 

þreytt á taugum,  

þá ætla ég að kaupa bíl í hverja 

sendiferð.  

 

Hjólhest og járnbraut ég ætla að gefa 

Geira,  

gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn.  

Svo kaupi ég mér döðlur og súkkulaði 

og fleira  

og síðan skal ég gefa pabba allan 

afganginn. 

 

Gleraugun hans afa 

Til himins upp hann afi fór, 

en ekkert þar hann sér. 

Því gleraugunum gleymdi hann 

í glugganum hjá mér. 

 

Hann sér ei neitt á bréf né bók 

né blöðin sem hann fær. 

Hann fer í öfug fötin sín 

svo fólkið uppi hlær. 

 

Þótt Biblíuna hafi hann 

sem hæst í skápnum er, 

hann finnur ekki augun sín 

og enga línu sér. 
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Á himnum stúlka engin er 

hjá afa, líkt og ég, 

sem finni stafinn fyrir hann 

og fylgi út á veg. 

  

Hann afi sögur sagði mér 

um svartan skógarbjörn, 

sem ætti fylgsni úti í skóg 

og æti stundum börn. 

  

Því birnir ætu óþæg börn, 

-en ekki Nonna og mig. 

En þægu börnin þyrftu samt 

á þeim að vara sig. 

  

Ó, flýt þér, mamma, og færðu mig 

í fína kjólinn minn. 

Svo verð ég eins og engilbarn, 

fer upp í himininn. 

Og reistu stóra stigann upp 

 

Hafið bláa hafið 

Hafið, bláa hafið, hugann dregur. 

Hvað er bak við ystu sjónarrönd ? 

Þangað liggur beinn og breiður vegur. 

Bíða mín þar æskudrauma lönd. 

Beggja skauta byr 

bauðst mér aldrei fyrr. 

Bruna þú nú, bátur minn. 

Svífðu seglum þöndum,  

svífðu burt frá ströndum. 

Fyrir stafni haf og himinninn. 

                                    Örn Arnarson 

 

Halli á grúfunni  

Haldiði´ekki hann´Halli komi á 

grúfunni,  

á heljarstökki fram af einni þúfunni.  

Hann fór það bara fínt, en hélt hann 

hefði týnt  

:,:gleraugunum, höfðinu eða 

húfunni:,: 

 

Halli Jó 

Hafið þið séð hann Halla Jó 

furðufugl sá á haugunum bjó  

aldrei fór í bað  

var hann skítugur þó  
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oj, foj, Halli Jó 

 

Háttatími á himninumHvað gerir 

sólin þegar hún sest á kvöldin? 

Háttar litlu geislana 

oní himinsængina 

og fyrir stóru gluggana 

hún dregur stjörnutjöldin, 

það gerir sólin á kvöldin. 

 

Hvað gerir tunglið þegar það tekur 

völdin? 

Hristir silfurhattinn sinn, 

svo hrynur úr´onum draumurinn 

og sáldrast yfir koll og kinn 

er sefur barna fjöldinn, 

það gerir tunglið á kvöldin. 

 

Í Hlíðarendakoti 

Fyrr var oft í koti  kátt,  

krakkar léku saman. 

Þar var löngum hlegið hátt, 

hent að mörgu gaman. 

Úti um stéttar urðu þar 

einatt skrýtnar sögur, 

þegar saman safnast var 

sumarkvöldin fögur. 

  

Eins við brugðum okkur þá 

oft á milli bæja 

til að kankast eitthvað á 

eða til að hlæja. 

Margt eitt kvöld og margan dag 

máttum við í næði 

æfa saman eitthvert lag 

eða syngja kvæði. 

  

Bænum mínum heima hjá  

Hlíðar brekkum undir 

er svo margt að minnast á, 

margar glaðar stundir. 

Því vill hvarfla hugurinn, 

heillavinir góðir, 

heim í gamla hópinn minn, 

heim á fornar slóðir. 

           Þorsteinn Erlingsson 

 

Í leikskóla er gaman 

Í leikskóla er gaman 

þar leika allir saman 

leika úti og inni 

og allir eru með. 

Hnoða leir og lita, 

Þið ættuð bara að vita, 

hvað allir eru duglegir 
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í leikskólanum hér 

 

Íslenska, já takk 

(Lag: Snert hörpu mina) 

  

Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleði´ og 

sorg, 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg 

  

Á vörum okkar verður tungan þjál, 

þar vex og grær og dafnar okkar mál. 

Að gæta hennar gildir hér og nú, 

það gerir enginn – nema ég og þú. 

                             Ljóð: Þórarinn Eldjárn 

 

Íslenska stafrófið 

A, B, C, D, E, F, G 

eftir kemur H, I, J, K 

L, M, N, O, einnig P 

Ætli ég þar standi hjá. 

  

R, S, T, U, V eru þar næst 

X, Y, Z, Þ, Æ, Ö. 

Allt stafrófið er svo læst,  

í erindi þessi lítil tvö. 

       Höfundur óþekktur 

  

Kanntu brauð að baka? 

Kanntu brauð að baka ? 

Já, það kann ég. 

Svo úr því verði kaka?  

Já, það kann ég.  

Ertu 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 alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

Kanntu mat að sjóða?  
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Já, það kann ég.  

Og gestum heim að bjóða?  

Já, það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig?  

  

Kanntu að sjóða fiskinn?  

Já, það kann ég.  

Fær’ann upp á diskinn?  

Já, það kann ég.  

Ertu alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig? 

  

Karlinn undir klöppunum 

Karlinn undir klöppunum 

klórar sér með löppunum, 

baular undir bökkunum 

og ber sig eftir krökkunum 

á kvöldin. 

                Óþekktur höfundur 

  

Kubbahús 

Kubbahús við byggjum brátt, 

báðum lófum smellum hátt. 

Kubbum röðum sitt á hvað 

(hvíslað) - Hver vill skemma það? 

  

Lagið um það sem er bannað 

Það má ekki pissa bak við hurð 

og ekki henda grjóti ofan í skurð, 

ekki fara í bæinn og kaupa popp og 

tyggjó 

og ekki nota skrúfjárn fyrir sleikjó. 

  

Það má ekki vaða út í sjó 

og ekki fylla húfuna af snjó, 

ekki týna blómin sem eru úti´í beði 

og ekki segja "ráddi" heldur "réði". 

  

Þetta fullorðna fólk er svo skrítið, 

það er alltaf að skamma mann, 

þó maður geri ekki neitt, 

það er alltaf að skamma mann. 

  

Það má ekki skoða lítinn kall 

og ekki gefa ketti drullumall, 

ekki skjóta pabba með byssunni frá 

ömmu 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/leikskolar.kopavogur.is/default.asp?cat_id=704#kubbahús við byggjum brátt#kubbahús við byggjum brátt#kubbahús við byggjum brátt#kubbahús við byggjum brátt
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og ekki tína orma handa mömmu. 

Það má ekki hjóla inn í búð 

og ekki gefa litla bróður snúð, 

ekki fara að hlæja þó einhver sé að 

detta, 

-ekki gera hitt og ekki þetta! 

 

Þetta fullorðna… 

 

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. 

 

Lonníetturnar 

Ég lonníetturnar lét á nefið, 

svo lesið gæti ég frá þér bréfið. 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

og lifað gæti ég ei án þín. 

Tral la la la la la ljúfa, 

tra la la la la la ljúfa, 

ég las það oft og mér leiddist aldrei 

og lifað gæti ég ei án þín. 

                        Höfundur óþekktur 

  

Mamma borgar 

Á kaupmanninn rétt við búðarborðið 

svo brosfögur horfði Stína: 

“Ég ætlaði bara að kaupa klæði 

í kjól á brúðuna mína.” 

“Og hvaða lit viltu, ljúfan,” sagði´ann 

“í kjól á brúðuna þína?” 

“Hvað, auðvitað rauðan, já ósköp 

rauðan” 

með ákafa svaraði Stína. 

Hann brosandi fór og klippti klæðið. 

“Hvað kostar það?” spurði Stína. 

“Einn koss” hann svaraði, “kostar 

klæðið 

í kjól á brúðuna þína.” 

Í búðinni glumdi við gleðihlátur, 

er glaðlega svaraði Stína: 

“Hún mamma kemur í bæinn bráðum 

og borgar skuldina mína.” 

 

Mánuðirnir Janúar, febrúar, mars, 

apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 

september, október, nóvember og 

desember 
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Nammilagið 

Ef regnið væri úr bleiku bangsagúmmí,  

Rosalegt fjör yrði þá  

Ég halla mér aftur, set tunguna út,  

uu-uu...  

 snjórin væri úr sykurpúða og poppi,  

Rosalegt fjör yrði þá. 

 

Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó,  

Rosalegt fjör yrði þá.  

                           Höfundur. Bergljót 

Óli og Berta 

Óli fór til Bertu, bakaríistertu,  

og bað hana að kyssa sig.  

Þá sagði Berta, bakaríisterta:  

“Bara ef þú elskar mig!”  

Þá sagði Óli, sem var á hjóli,  

“Berta, ég elska þig!”  

Glöð sagði Berta, bakaríisterta,  

“Nú máttu kyssa mig!”  

(“kyss - kyss” (kysst út í loftið)) 

  

Óskasteinar 

Fann ég á fjalli fallega steina, 

faldi þá alla, vildi þeim leyna. 

Huldi þar í hellisskúta heillasteina 

alla mína unaðslegu óskasteina. 

  

Langt er nú síðan leit ég þá steina 

lengur ei man ég óskina neina 

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga 

ekki frá því skýrir þessi litla saga. 

  

Gersemar mínar græt ég ei lengur 

geti þær fundið telpa eða drengur. 

Silfurskæra kristalla með grænu og 

gráu 

gullna roðasteina rennda fjólubláu. 

 

Palli var einn í heiminum  

(lag:  Búkolla í Bankastræti) 

 

Ég þekki lítinn labbakút,  

sem langaði að stelast út.  

Á litlu tánum læddist einn,  

en langaði ekki að vekja neinn.  

 

:,: Ha, ha, ha, trúðu mér,  

Palli var einn í heimi hér:,:  

 

Út á götu æddi hann,  

og ekki nokkurn þar hann fann.  

Suður í búð hann síðan gekk  

og súkkulaðimola fékk.  

 

:,: Ha, ha, ha, trúðu mér,  

Palli var einn í heimi hér:,: 

  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/leikskolar.kopavogur.is/default.asp?cat_id=704#nammilagið#nammilagið#nammilagið#nammilagið
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Rauði karlinn 

(Lag: allir krakkar) 

Rauði karlinn, rauði karlinn  

kallar til þín hér.  

Hann biður þig að bíða  

best er því að hlýða.  

Stans hann segir,  

stans hann segir.  

Stans og gættu að þér. 

Græna karlinn, græna karlinn  

krakkar þekkja flest.  

Göngumerki gefur  

gát á öllu hefur.  

Yfir götu öll við göngum 

glöð í einni lest. 

 

 

Ríðum heim til Hóla 

Ríðum heim til Hóla. 

Pabba kné er klárinn minn, 

kistill mömmu fákur þinn. 

Ríðum heim til Hóla. 

Ríðum út að Ási. 

Ef við höfum hraðann á, 

háttum þar við skulum ná. 

Ríðum út að Ási. 

Ríðum heim að Hofi. 

Senn er himni sólin af, 

sigin ljós í vesturhaf. 

Ríðum heim að Hofi. 

 

Sagan af Gutta 

Sögu vil ég segja stutta. 

sem að ég hef nýskeð frétt. 

Reyndar þekkið þið hann Gutta. 

Það er alveg rétt. 

Óþekkur er ætíð anginn sá, 

út um bæinn stekkur hann 

og hoppar til og frá. 

Mömmu sinni unir aldrei hjá 

eða gegnir pabba sínum. 

Nei, nei, það er frá. 

Allan daginn út um bæinn 

eilíf heyrast köll í þeim: 

Gutti, Gutti, Gutti, Gutti, 

Gutti, komdu heim. 

  

Andlitið er á þeim stutta 

oft sem rennblautt moldarflag. 
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Mædd er orðin mamma hans Gutta, 

mælir oft á dag: 

Hvað varst þú að gera, Gutti minn ? 

Geturðu aldrei skammast þín 

að koma svona inn? 

Réttast væri að flengja ræfilinn. 

Reifstu svona buxurnar 

og nýja jakkann þinn? 

Þú skalt ekki þræta, Gutti, 

Það er ekki nokkur vörn. 

Almátturgur! en sú mæða 

að eiga svona börn. 

  

Gutti aldrei gegnir þessu, 

grettir sig og bara hlær, 

orðinn nærri að einni klessu 

undir bíl í gær. 

O´n af háum vegg í dag hann datt. 

Drottinn minn! Og stutta nefið 

það varð alveg flatt, 

eins og pönnukaka. Er það satt? 

Ójá, því er ver og miður, 

 

Siggi fór í bæinn 

Siggi fór í bæinn og Siggi fór í búð. 

Siggi sat á torginu og var að borða 

snúð. 

Þá kom löggumann og hirti hann 

og stakk honum oní rassvasann. 

  

Skakkur og skrýtinn maður 

Einn skakkur og skrýtinn maður 

gekk skakka og skælda braut, 

fann skakka og skælda krónu 

í skakkri og skældri laut 

og skakka og skælda kisu 

með skakka og skælda mús. 

Svo fór hann heim með fund sinn 

í skælt og skrýtið hús 

 

 

 

 

Systa mín 

Hún Systa mín litla á ljósgullið hár, 

sem liðast svo mjúkt eins og ull. 

Hún hefur nú lifað í hálft þriðja ár, 
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og hún á mörg nýstárleg gull. 

Hún á brúðu í kjól, 

og brúðan á stól. 

Hún á bangsa og fallega gæs. 

Og Systa á bók, en þó Systa sé klók, 

er hún samt ekki enn orðin læs. 

  

Og guðslangan daginn hún hoppar og 

hlær, 

og hlátur er, hvar sem hún fer. 

Hún kyssti mig snöggvast á kinnina í 

gær 

og klappaði á hökuna á mér. 

Mig e góu vi dig, 

dú e góu vi mig, 

da er gaman að vea já dér, 

hún sagði og hló, en svo var það nóg, 

og hún senntist í burtu frá mér. 

 Já, Systa mín litla er svolítið peð.   

En seinna, hvað verður hún þá? 

Það hefur svo afar margt ótrúlegt 

skeð, 

að enginn er fær um að spá. 

 Kannski ráðunautsfrú? 

Kannski ráðherrafrú? 

Því ræður nú framtíðin hljóð 

En hvert hana ber, og hvar sem hún er 

og hvert sem hún fer, er hún góð. 

  

Söngvasveinar 

:,: Við erum söngvasveinar á leiðinni’ 

út í lönd :,: 

leikum á flautu, á skógarhorn, á 

skógarhorn, 

leikum á flautu, fiðlu’ og skógarhorn. 

 

Og við skulum dansa hopsasa, 

hopsasa, hopsasa, 

við skulum dansa hopsasa - 

HOPSASA!! 

 

Tölurnar  

Einn og tveir og þrír,  

fjórir, fimm og sex.  

Sjö og átta og níu -  

teljum upp að tíu! 

 

Þegar barnið í föt sín fer 

Þegar barnið í föt sín fer 

fjarska mörgu þarf að huga´að hér. 

Fyrst er reynt að hneppa hnapp, 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20110727000000/http:/www.klappir.akureyri.is/songtextar.htm
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í hnappagatið loks hann slapp. 

Renna lás og reima skó, 

reyndar finnst mér komið nóg. 

Þetta´ er gjörvallt í grænum sjó!! 

Við skulum:  

Hneppa, renna, smella og hnýta, 

hneppa, renna, smella og hnýta, 

hneppa, renna, smella og hnýta, 

hnýta slaufu á skó!! 

                                    Stefán Jónsson 

Öxar við ána 

Öxar við ána, árdags í ljóma 

Upp rísi þjóðlið og skiptist í sveit. 

Skjótum upp fána, skært lúðrar 

hljóma, 

skundum á Þingvöll og treystum vor 

heit. 

Fram, fram, aldrei að víkja. 

Fram, fram, bæði menn og fljóð. 

Tengjumst tryggðarböndum, 

tökum, saman höndum, 

stríðum, vinnum vorri þjóð 

Jólalög. 

 

Jólasveinar ganga um gólf 

Jólasveinar ganga um gólf 

með gildan staf í hendi, 

móðir þeirra sópar gólf 

og flengir þá með vendi. 

:,: Upp á stól stendur mín kanna, 

níu nóttum fyrir jól  

þá kem ég til manna :,:  

Lag: Friðrik Bjarnason 

Texti: þjóðvísa 

  

Það á að gefa börnum brauð 

  

Það á að gefa börnum brauð 

að bíta í á jólunum, 

kertaljós og klæðin rauð 

svo komist þau úr bólunum. 

Væna flís af feitum sauð 

sem fjalla gekk á hólunum. 

Nú er hún gamla Grýla dauð, 

gafst hún upp á rólunum 

  

Aðventukertin 

 Við kveikjum einu kerti á . 

Hans koma nálgast fer 

sem fyrstu jól í jötu lá 

og jesúbarnið er 

  

Við kveikjum tveimur kertum á 

og komu bíðum hans, 

því drottinn sjálfur soninn þá 

mun senda´í líking manns. 

  

Við kveikjum þremur kertum á, 

því konungs beðið er, 

þótt Jesús sjálfur jötu og strá 

á jólun kysi sér. 

  

Við kveikjum fjórum kertum á. 

Brátt kemur gesturinn, 

og allar þjóðir þurfa að sjá, 

að það er frelsarinn. 

 Þá nýfæddur Jesús 
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Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá 

á jólunum fyrstu, var dýrlegt að sjá. 

Þá sveimuðu englar frá himninum hans, 

því hann var nú fæddur í líkingu manns. 

  

Þeir sungu halelúja með hátíðarbrag. 

Nú hlotnast guðsbörnunum friður í dag. 

Og fagnandi hirðarnir fengu að sjá, 

hvar frelsarinn okkar í jötunni lá. 

  

Ég bið þig ó, Drottinn, að dvelja mér hjá, 

að dýrðlinga þína ég fái að sjá. 

Ó blessa þú Jesú, öll börnin þín hér, 

að búa þau fái á himnum með þér. 

Björgvin Jörgensson 

  

Skín í rauðar skotthúfur 

  

Skín í rauðar skotthúfur 

skuggalangan daginn, 

jólasveinar sækja að 

sjást um allan bæinn. 

Ljúf í geði leika sér 

lítil börn í desember, 

inn í frið og ró, útí frost og snjó 

því að brátt koma björtu jólin, 

bráðum koma jólin. 

  

Uppi á lofti, inni í skáp 

eru jólapakkar, 

titra öll af tilhlökkun 

tindilfættir krakkar. 

Komi jólakötturinn 

kemst hann ekki í bæinn inn, 

inn í frið og ró, inn úr frosti og snjó, 

því að brátt koma björtu jólin, 

bráðum koma jólin. 

  

Stjörnur tindra stillt og rótt, 

stafa geislum björtum. 

Norðurljósin loga skær 

leika á himni svörtum. 

Jólahátíð höldum vér 

hýr og glöð í desember 

þó að feyki snjór þá í friði og ró 

við höldum heilög jólin 

heilög blessuð jólin. 

  

Bráðum koma blessuð jólin 

  

Bráðum koma blessuð jólin 

börnin fara að hlakka til. 

Allir fá þá eitthvað fallegt 

í það minnsta kerti og spil. 

Kerti og spil, kerti og spil, 

í það minnsta kerti og spil. 

  

Hvað það verður veit nú enginn, 

vandi er um slíkt að spá. 

En eitt er víst að alltaf verður 

ákaflega gaman þá. 

Gaman þá, gaman þá, 

ákaflega gaman þá. 

Jóhannes úr Kötlum 

  

  

Á jólunum er gleði og gaman 

  

:,: Á jólunum er gleði og gaman 

fúm, fúm, fúm :,: 

Þá koma allir krakkar með 
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í kringum jólatréð. 

Þá mun ríkja gleði og gaman, 

allir hlæja og syngja saman 

fúm, fúm, fúm! 

  

:,: Og jólasveinn með sekk á baki 

fúm, fúm, fúm :,: 

Hann gægist inn um gættina 

á góðu krakkana. 

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv. 

  

:,: Á jólunum er gleði og gaman 

fúm, fúm, fúm :,: 

Þá klingja allar klukkur við 

og kalla á gleði og frið. 

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv. 

Friðrik Guðni 

  

Göngum við í kringum... 

 

Göngum við í kringum einiberjarunn, 

einiberjarunn, einiberjarunn. 

Göngum við í kringum einiberjarunn, 

snemma á mánudagsmorgni. 

Svona gerum við er við þvoum okkar 

þvott, 

þvoum okkar þvott, þvoum okkar þvott, 

svona gerum við þegar við þvoum okkar 

þvott, 

snemma á mánudagsmorgni. 

 

Þriðjud: Vindum okkar þvott 

Miðvikud: Hengjum okkar þvott 

Fimmtud: Teygjum okkar þvott 

Föstud: Straujum okkar þvott 

Laugard: Skúrum okkar gólf 

Sunnud, snemma: Greiðum okkar hár 

Sunnud, seint: Göngum kirkjugólf 

  

Nú er Gunna á nýju skónum 

  

Nú er Gunna á nýju skónum, 

nú eru að koma jól. 

Siggi er á síðum buxum, 

Solla á bláum kjól. 

  

Mamma er enn í eldhúsinu 

eitthvað að fást við mat. 

Indæla steik hún er að færa 

upp á stærðar fat. 

  

Pabbi enn í ógnarbasli 

á með flibbann sinn. 

“Fljótur, Siggi, finndu snöggvast 

flibbahnappinn minn”. 

  

Kisu er eitthvað órótt líka, 

út fer brokkandi. 

Ilmurinn úr eldhúsinu  

er svo lokkandi. 

  

Á borðinu ótal bögglar standa, 

bannað að gægjast í. 

Kæru vinir ósköp erfitt 

er að hlýða því. 

  

Jólatréð í stofu stendur, 

stjörnuna glampar á. 

Kertin standa á grænum greinum, 

gul og rauð og blá. 

Ragnar Jóhannesson 
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Babbi segir 

 

Babbi segir, babbi segir: 

“Bráðum koma dýrðleg jól”. 

Mamma segir, mamma segir: 

“Magga fær þá nýjan kjól”. 

Hæ, hæ, ég hlakka til, 

hann að fá og gjafirnar. 

Bjart ljós og barnaspil, 

borða sætu lummurnar. 

  

Benedikt Gröndal 

  

 Gekk ég yfir sjó og land 

 Gekk ég yfir sjó og land 

og hitti þar einn gamlan mann, 

spurði hann og sagði svo: 

Hvar áttu heima? 

Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi, 

Klapplandi. 

Ég á heima á Klapplandi, 

Klapplandinu góða. 

  

Síðan kemur 

Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi 

  

Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

 

Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

við jólatréð í stofunni í gær. 

Ég læddist létt á tá, 

til að líta gjafir á, 

hún hélt ég væri steinsofandi  

Stínu dúkku hjá. 

 

Og ég sá mömmu kitla jólasvein 

og jólasveinninn út um skeggið hlær. 

Já, sá hefði hlegið með, 

hann faðir minn hefði hann séð, 

mömmu kyssa jólasvein í gær.  

 

Nú skal segja 

  

Nú skal segja, nú skal segja 

hvernig litlar telpur gera: 

Vagga brúðu, vagga brúðu 

og svo snúa þær sér í hring! 

  

Litlir drengir: Sparka bolta 

Ungar stúlkur: Þær sig hneigja 

Ungir piltar: Taka ofan 

Gamlar konur: Prjóna sokka 

Gamlir karlar: Taka í nefið 

aaatsjúú!!! 

  

Jólasveinar einn og átta 

  

Jólasveinar einn og átta 

ofan komu úr fjöllunum. 

Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta, 

fundu´ann Jón á Völlunum. 

Andrés stóð þar utan gátta, 

það átti að færa´ann tröllunum. 

Þá var hringt í Hólakirkju 

öllum jólabjöllunum 

  

Heims um ból 

Heims um ból, helg eru jól, 

signuð mær son Guðs ól, 
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frelsun mannanna, frelsisins lind, 

frumglæði ljóssins, en gjörvöll mannkind 

:,: meinvill í myrkrunum lá :,: 

  

Heimi í hátíð er ný, 

himneskt ljós lýsir ský, 

liggur í jötunni lávarður heims, 

lifandi brunnur hins andlega seims, 

:,: konungur lífs vors og ljóss :,: 

 Heyra má himnum í frá 

englasöng: “Allelújá”. 

Friður á jörðu því faðirinn er 

fús þeim að líkna, sem tilreiðir sér 

:,: samastað syninum hjá :,: 

Sveinbjörn Egilsson 

  

Bjart er yfir Betlehem 

  

Bjart er yfir Betlehem 

blikar jólastjarna. 

Stjarnan mín og stjarnan þín, 

stjarna allra barna. 

Var hún áður vitringum 

vegaljósið skæra. 

Barn í jötu borið var, 

barnið ljúfa kæra. 

  

Víða höfðu vitringar 

vegi kannað hljóðir 

fundið sínum ferðum á 

fjöldamargar þjóðir. 

Barst þeim allt frá Betlehem 

birtan undur skæra. 

Barn í jötu borið var, 

barnið ljúfa kæra. 

  

Barni gjafir báru þeir. 

Blítt þá englar sungu. 

Lausnaranum lýstu þeir, 

lofgjörð drottni sungu. 

Bjart er yfir Betlehem 

blikar jólastjarna, 

Stjarnan mín og stjarnan þín 

stjarna allra barna. 

Ingólfur Jónsson 

 

Hátíð fer að höndum ein  

 

Hátíð fer að höndum ein 

hana vér allir prýðum 

lýðurinn tendri ljósin hrein 

líður að tíðum 

líður að helgum tíðum 

Gerast mun nú brautin bein 

bjart í geiminum víðum 

ljómandi kerti á lágri grein 

líður að tíðum 

líður að helgum tíðum 

 

Sæl mun dilla silkigrein 

syninum undurfríðum 

leið ei verður þá lundin nein 

líður að tíðum 

líður að helgum tíðum 

 

Stjarnan á sinn augastein 

anda mun geislum blíðum 

loga fyrir hinn litla svein 

líður að tíðum 

líður að helgum tíðum 
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Heimsins þagna harmakvein 

hörðum er linnir stríðum 

læknast og þá hin leyndu mein 

líður að tíðum 

líður að helgum tíðum. 

Jóhannes úr Kötlum/Íslenskt þjóðlag 

 


