
Bætist við listann yfir veturinn   

Ferskeytlur 

Afi minn fór á honum Rauð eitthvað suður í bæi. Sækja 

bæði sykur og brauð sitt af hvoru tagi. 

Afi minn og amma mín úti á Bakka búa. Þau eru bæði sæt 

og fín þangað vil ég fljúga. 

Fljúga hvítu fiðrildin fyrir utan glugga; þarna siglir einhver 

inn ofurlítil dugga. 

Sigga litla systir mín situr út í götu er að mjólka ána sín í 

ofurlitla fötu. 

Fuglinn segir bí, bí ,bí bí, bí segir Stína. Kveldúlfur er 

kominn í kerlinguna mína. 

 

Litalagið 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár. 

Brúnn, bleikur, banani, 

appelsína talandi. 

Gulur rauður grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár. 

 

Í leikskóla er gaman  

Í leikskóla er gaman, þar leika allir saman, 

þeir leika úti og inni og allir eru með.  

Þau hnoða leir og lita, þið ættuð bara að vita 

hvað allir eru duglegir í leikskólanum hér. ...REYKJAKOT!!!! 

Fyrst á réttunni  

Fyrst á réttunni, svo á röngunni tjú, tjú, tralala.  

Fyrst á réttunni, svo á röngunni tjú, tjú, tralala.  



Klappa saman lófunum (klappa) Stappa niður fótunum (stappa) Klappa saman 

lófunum. Stappa niður fótunum 

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! 

x3 hraðar og hraðar 

 

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 :,: 

 

Krummi svaf í klettagjá 

Krummi svaf í klettagjá 

kaldri vetrarnóttu á, 

verður margt að meini, verður margt að meini. 

Fyrr en dagur fagur rann 

freðið nefið dregur hann 

undan stórum steini, undan stórum steini. 

 

Vögguvísa 

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 

Dúkkan hennar Dóru 

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt. 

Hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, fljótt, fljótt.  

Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. 

Hann bankaði á hurðina rattdadadaa. 

Hann skoðað dúkku og hristi sinn haus. 

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus. 

Hann skrifaði niður hvaða pillu skildi fá. Ég kem á morgun 

ef hún er enn veik þá. 

Ein sit ég og sauma 

Ein sit ég og sauma inní litlu húsi.  

Enginn kemur að sjá mig nema litla músin.  

Hoppaðu upp og lokaðu augunum.  

Bentu í austur, bentu í vestur.  

Bentu á þann sem að þér þykir bestur. 

Fimm litlir apar 

Fimm litlir apar sátu uppí tré. 

Þeir voru að stríða krókódíl þú nærð ekki mér.  

Þá kom hann herra krókódíll svo hægt og rólega og AMM!   

Fjórir litlir apar sátu uppí tré (svo þrír, svo tveir os.frv.) 

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. 

Litli fingur, litli fingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Fiskalagið 

Hafið þið heyrt söguna um fiskana tvo. Sem ævi sína 

enduðu  í netinu svo. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt en mamma þeirra 

sagði  vatnið er kalt. 

Viðlag: 

Ba ba búbú ba ba bú 

Ba ba búbú ba ba 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. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt en mamma þeirra 

sagði vatnið er kalt. 

Viðlag..... 

 

Hjólin á 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. 

Dyrnar á strætó opnast út og inn, út og inn, út og inn, 

dyrnar á strætó opnast út og inn, út um allan bæinn. 

Bílstjórinn í strætó segir góðan daginn, góðan daginn, 

góðan daginn, bílstjórinn í strætó segir góðan daginn, út um 

allan bæinn. 



Peningarnir í strætó segja klink klink klink, klink klink klink, 

klink klink klink, peningarnir í strætó segja klink klink klink, 

út um allan bæinn. 

Krakkarnir í strætó segja hí hí hí, hí hí hí, hí hí hí, krakkarnir 

í strætó segja hí hí hí, útum allan bæinn. 

Bílstjórinn í strætó segir uss uss uss, uss uss uss, uss uss 

uss, bílstjórinn í strætó segir uss uss uss, út um allan 

bæinn. 

Kalli litli kónguló 

Kalli litli kónguló klifraði upp á vegg, 

þá kom rigning og Kalli litli féll. 

Upp kom sólin og þerraði hans kropp. 

Kalli litli kónguló klifraði upp á topp. 

Allur matur á að fara 

Allur matur á að fara 

upp í munn og ofan í maga. 

Heyrið það, heyrið það 

svo ekki gauli garnirnar 

x2 

Tröllalagið 

Hátt uppí fjöllunum þar búa tröllin, 

tröllamamma, tröllapabbi og litli tröllirölli. 

BÚ! sagði tröllamamma, BÚ! sagði tröllapabbi. 

En hann litli tröllirölli sagði bara: gúgú 

Langt inní skóginum þar búa ljónin, 

ljónamamma, ljónapabbi og litli ljónsiflónsi. 

RARR sagði ljónamamma, RARR sagði ljónapabbi. 

En hann litli ljónsiflónsi sagði bara: mjaaaaá. 


