
Krummi krunkar úti 
Krummi krunkar úti, 
kallar á nafna sinn. 
Ég fann höfuð af hrúti, 
hrygg og gæru skinn. 
:,:Komdu nú og kroppaður með 
mér 
krummi nafni minn.:,: 
 
 
 
 
Fimm litlir apar 
Fimm 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 ... amm! 
  
Fjórir litlir apar ... 
Þrír litlir apar ... 
Tveir litlir apar ... 
Einn lítill api ... 
 
 
 
Hérna koma nokkur risa tröll 
Hérna koma nokkur risa tröll. Hó! 
Hó! 
Þau öskra svo það 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. Tsssss… 
 
 
 
 
 
 

Litalagið 
Gulur, rauður, grænn og blár 
svartur, hvítur, fjólublár. 
Brúnn, bleikur banani, 
appelsína talandi. 
Gulur, rauður, grænn og blár, 
svartur, hvítur,  fjólublár. 
 
 
 
 
Vinir  
Ég sendi þér fingurkoss, (koss) (blás)  
Ég sendi þér fingurkoss, (koss) (blás) 
Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 
vinir, vinir, allra bestu,  
bestu, bestu vinir!  
 
Ég vinka og veifa þér, (vink) (veif)  
Ég vinka og veifa þér, (vink) (veif)  
Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 
vinir, vinir, allra bestu,  
bestu, bestu vinir!  
 
Ég brosi breitt til þín (júhú)  
því þú ert gleðin mín, ( júhú)  
Því við erum allra bestu, bestu, bestu, 
vinir, vinir, allra bestu,  
bestu, bestu vinir! 
 
 
 
Við erum vinir (meistari jakob) 
Við erum vinir, við erum vinir, 
ég og þú, ég og þú. 
Leikum okkur saman, leikum 
okkur saman 
ég og þú, ég og þú 
 
 
 
 
 



Dagvísa og mánaðarvísa  
Sunnudagur, mánudagur, 
þriðjudagur, 
miðvikudagur, fimmtudagur, 
föstudagur og laugardagur, 
og þá er vikan búin. 
Janúar, 
febrúar, 
mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 
september, 
október, 
nóvember og desember 

 
 
 
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 
í leikskólanum hér. 
SÓLHVÖRF! 
 
 
 
 
Kalli litli könguló 
Kalli litli könguló 
klifraði upp á vegg. 
Þá kom rigning og Kalli litli féll. 
Upp kom sólin og þerraði hans 
kropp. 
Kalli litli könguló 
klifraði upp á topp.  
 

Fingralagið 
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. 
 
 
 
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 
rattatatata. 
Hann skoðaði dúkkuna og hristi 
sinn haus, 
,,Hún strax skal í rúmið og ekkert 
raus.“ 
Hann skrifaði‘ á miða hvaða pillu‘ 
hún skildi fá. 
,,Ég kem aftur á morgun ef hún 
er enn veik þá.“ 
Bless bless læknir.. 



Ba bú ba bú 
Ba bú ba bú, brunabíllinn flautar 
Hvert er hann að fara 
Vatn á eld að sprauta 
dss, dss, dss, dss, 
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 
uí, uí, uí, uí, 
loftin blá hann smýgur. 
 
 
 
Tombai 
Tombai tombai tombai tombai 
Tombai tombai tombai 
Don, don, Don, diri don 
Diri diri don. 
Tra la la la la tra la la la la 
Tra la la la la la HEI! 

 

Draumahöll 
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 

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, 
allan daginn! 
 
Börnin ganga yfir brúna, 
yfir brúna, yfir brúna. 
Börnin ganga yfir brúna, 
allan daginn! 
 
 
 
 
 
 
 



Út um mela og móa 
Út um mela og móa 
syngur mjúkrödduð lóa 
og frá sporléttum spóa 
heyrist sprellfjörugt la 
A a a holleratse hía 
holleratse hí hú hú hú 
holleratse hía holleratse hí hú hú 
hú 
holleratse hía holleratsehí hú hú 
hú 
holleratse hía hú 
Út um strendur og stalla 
hlakkar stór veiðibjalla. 
Heyrið ómana alla 
út um flóa og fjörð. 
A a a holleratse ... 
Hér er krían á kreiki 
hér er krumminn á reiki. 
Börnin léttstíg í leiki 
fara líka í dag. 
 
 
 
Við erum 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 
 
 
 
 
 
 

Skýin 
Við skýin felum ekki sólina af 
illgirni. 
Við skýin erum bara að kíkja á 
leiki mannanna. 
Við skýin sjáum ykkur hlaupa, 
úúúúps, í rokinu 
klædd gulum, rauðum, grænum, 
bláum regnkápum. 
Eins og regnbogi meistarans, 
regnbogi meistarans. 
Við skýin erum bara grá, bara 
grá. 
Á morgun kemur sólin, 
hvar verðum við skýin þá? 
Hvar þá, hvar þá, hvar þá, hvar 
þá, 
hvar þá, hvar þá, hvar verðum við 
skýin þá? 
 

 

Hreyfa-frjósa lagið 
Hreyfa litla fingur, hreyfa litla 
fingur 
hreyfa litla fingur og frjósa eins 
og skot. 
Hreyfa lítinn nebba…….. 
Hreyfa lítinn maga……… 
Hreyfa litla rassa……….. 

 

Höfuð herðar 
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. 



Við klöppum öll… 
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) 
 

 
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. 
 
 
 
Þú skalt klappa.. 
Þú skalt klappa ef þú hefur létta 
lund, klapp,klapp 
Þú skalt klappa ef þú hefur létta 
lund, , klapp,klapp 
Þú skalt klappa allan daginn, 
svo það heyrist útum bæinn. 
Þú skalt klappa ef þú hefur létta 
lund. , klapp,klapp 
 
Settu í staðinn fyrir að klappa: 
Stappa, smella, banka á höfuðið 
og segja  jú-hú og í seinasta 
erindinu gera allt í röð. 
 
 
 

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! 
 
 
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! 
Flautan í strætó segir bíb, bíb, 
bíb 
- út um allan bæinn! 



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 hvað ég er 
glöð! 
Hér inni´í mér!:,: 
(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.) 
 
 
 
 
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). 

 

 
Ég fór í dýragarð í gær 
Ég fór í dýragarð í gær  
og gettu hvað ég sá 
Ég fór í dýragarð í gær  
og gettu hvað ég sá 
F-F-F-F 
Fílinn þar ég sá 
F-F-F-F 
Fílinn þar ég sá.. 
(Gíraffi, api, mús, hestur, ljón 
o.s.frv.) 

Nú er úti norðanvindur 

Nú er úti norðanvindur, 
nú er hvítur Esjutindur, 
ef ég ætti útikindur, 
mundi ég setja þær allar inn, 
elsku besti vinur minn. 
:,: Úmbarassa, úmbarassa 
úmbrassasa :,: 
 
Upp er runninn öskudagur, 
ákaflega skýr og fagur, 
einn með poka ekki ragur, 
úti vappa heims um ból, 
góðan daginn og gleðileg jól 
:,: Úmbarassa, …… 

 
 
 
Um landið bruna bifreiðar 
Um landið bruna bifreiðar, 
bifreiðar, bifreiðar. 
Með þeim við skulum fá oss far 
og ferðast hér og þar. 
Babú babú tra la la la la la la 
Babú babú tra la la la la. 
 
Um loftin fljúga flugvélar, 
flugvélar, flugvélar. 
Með þeim við skulum fá oss far 
og ferðast hér og þar. 
Babú babú tra la la la la la la 
Babú babú tra la la la la. 
 
Um höfin sigla skúturnar, 
skúturnar, skúturnar. 
Með þeim við skulum fá oss far 
og ferðast hér og þar. 
Babú babú tra la la la la la la 
Babú babú tra la la la la. 
 



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) 
 
 
 
 
Uglan 
Það var gömul ugla  
með oddkvast nef 
tvö lítil eyru og  
átta litlar klær 
hún sat upp í tré  
og svo komst þú 
þá flaug hún í burt  
og sagði; úhh úhh úhh 
 
 

Fiskalagið 
Nú skulum við 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. 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lagið um líkamann 
Er þetta penni? - Nei, þetta er 
enni. 
Er þetta kaka? -Nei, þetta er 
haka. 
Er þetta Stebbi? - Nei, þetta er 
nebbi. 
Er þetta Unnur? - Nei, þetta er 
munnur. 
Er þetta tár? - Nei, þetta er hár. 
Er þetta lunga? - Nei, þetta er 
tunga. 
Er þetta skinn? - Nei, þetta er 
kinn. 
Er þetta önd? - Nei, þetta er 
hönd. 
Er þetta slingur? - Nei, þetta er 
fingur. 
Er þetta hagi? - Nei, þetta er 
magi. 
Eru þetta skæri? - Nei, þetta er 
læri. 
Er þetta tré? - Nei, þetta er hné. 
Er þetta gil? - Nei, þetta er il. 
Er þetta ká? - Nei, þetta er tá. 
Er þetta skass? - Nei, þetta er 
rass. 
 
 
 
Ég lonníetturnar lét á nefið 
Ég lonníetturnar lét á nefið 
Svo lesið gæti ég frá þér bréfið 
Ég las það oft og mér leiddist 
aldrei  
Því lifað gæti ég ei án þín 
La la la la la la, ljúfa 
La la la la la la, ljúfa 
Ég las það oft og mér leiddist 
aldrei  
Því lifað gæti ég ei án þín 
 
 

Tröllalagið 
Hátt upp í fjöllunum 
þar búa tröllin; 
tröllapabbi, tröllamamma 
og litli Trölli-Rölli. 
  
„Bö!“ Sagði tröllapabbi. 
„Bö!“ Saði tröllamamma. 
En hann litli Trölli-Rölli 
sagði bara: „Gú-gú“. 
 
 
Langt inn í skóginum 
þar búa ljónin; 
ljónapabbi, ljónamamma  
og litli ljónsi-flónsi. 
 
„Rawr!“ sagði ljónapabbi. 
„Rawr!“ sagði ljónamamma. 
En hann litli ljónsi-flónsi 
sagði bara: „Mjá“. 
 
 
Hátt upp á loftinu  
þar búa draugar; 
draugapabbi, draugamamma 
og litli vasaklútur. 
 
„Úúú!“ sagði draugapabbi. 
„Úúú!“ sagði draugamamma.  
En hann litli vasaklútur  
sagði bara: „aa aaTJÚ“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


