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Tröllin og ljónin 

Hátt uppí fjöllunum þar búa tröllin 

Tröllamamma, tröllapabbi og litli tröllirölli 

Bööö sagði tröllamamma 

Bööö sagði tröllapabbi 

En hann litli Tröllirölli sagði bara gúgú 

 

Langt út á sléttunni þar búa ljónin 

Ljónamamma, ljónapabbi og litli ljónsiflónsi 

Urrr sagði ljónamamma 

Urrr sagði ljónapabbi 

En hann litli ljónsiflónsi sagði bara mjáááá 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Hvíti hundur 
Hvíti hundur, hvíti hundur, 

Hvar ert þú? 

Hvar ert þú? 

Undir ____________ laufi, 

Undir ____________ laufi, 

(Rauðu, gulu, bláu, grænu, bleiku, svörtu) 

Ekki hér! Ekki hér!  

Eða þegar að hundurinn er fundinn: 

Hér er ég! Hér er ég! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 



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,dongi,dongi,dongi,dongi,dong. 

Uhm,eh, sagði lítil græn eðla einn dag 

Uhm,eh, sagði lítil græn eðla 

Uhm,eh, sagði lítil græn eðla einn dag 

og svo líka uhm,eh,ull,ull,ull,ull,ull. 

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,kone,konge,konge, 

konge,kong. 

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

og svo líka blúbb, blúbb, blúbb, blúbb, 

blúbb........... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fimm litlir apar 
Fimm litlir apar sátu upp í tré 

þeir voru að stríða krókódíl 

" þú nærð ekki mér" 

þá kom hann herra krókódíll, 

hægt og rólega og klapp. 

Fjórir litlir apar sátu.............. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 



Nammilagið 
Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó 

Rosalegt fjör yrði þá 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

Uhuuhuuhuhuhuhuh 

Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó 

Rosalegt fjör yrði þá 

Ef regnið væri úr bleiku bangsagúmmí 

Rosalegt fjör yrði þá 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

Uhuuhuuhuhuhuhuh 

Ef regnið væri úr bleiku bangsagúmmí 

Rosalegt fjör yrði þá 

Ef snjórinn væri úr sykurpúðapoppi 

Rosalegt fjör yrði þá 

Ég halla mér aftur með tunguna út 

Uhuuhuuhuhuhuhuh 

Ef snjórinn væri úr sykurpúðapoppi 

Rosalegt fjör yrði þá 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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? 

(Dregið uppúr poka dýr, e.t.v. fíll, klöppum atkvæðin) 

F- F- F- F 

Fílinn þar ég sá. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 



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 x2“ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Siggi gamli átti bú (Old McDonald) 
Siggi gamli átti bú, í a í a ó  

Á búinu bjuggu hænurnar, í a í a ó 

Kvakk hér og kvakk kvakk þar, kvakk kvakk kvakk kvakk alls staðar 

Siggi gamli átti bú, í a í a ó 

Endurtekið og breytt um dýr 

Kýrnar - mu mu 

Hestarnir - hnegg hnegg 

Svínin - oink oink 

Hundarnir - voff voff 

Kindurnar - me me  

Geiturnar - ba ba 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vinir  
Við erum vinir,  

við erum vinir.  

Ég og þú, ég og þú.  

Leikum okkur saman,  

leikum okkur saman.  

Ég og þú, ég og þú. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



Fiskarnir tveir 

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.  

Babba búbbú babba bú  

Babba búbbú babba bú  

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt,  

en mamma þeirrra sagði vatnið er kalt.  

 

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir. 

Þeir voru pínulitlir báðir tveir.  

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt. 

En mamma þeirra sagði vatnið er kalt. 

Babba búbbú babba bú  

Babba búbbú babba bú  

Þeir syntu og syntu og syntu um allt,  

en mamma þeirrra sagði vatnið er kalt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



Skýin 
Við skýin felum ekki sólina af illgirni,  

við skýin erum bara að kíkja á leiki mannanna.  

Við skýin sjáum ykkur hlaupa 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? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Litlu andarungarnir 
Litlu andarungarnir,  

allir synda vel,  

allir synda vel.  

Höfuð hneigja í djúpið og hreyfa lítil stél,  

Höfuð heigja í djúpið og hreyfa lítil stél.  

 

Litlu andarungarnir,  

ætla út á haf,  

ætla út á haf.  

Fyrst í fjarlægð skima og fara svo í kaf,  

fyrst í fjarlægð skima og fara svo í kaf. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Afi minn og amma mín 
Afi minn og amma mín, 

Út á Bakka búa. 

Þau eru bæði sæt og fín, 

Þangað vil ég fljúga. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Strætólagið 
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 kling, kling, kling  

kling, kling, kling, kling, kling, kling  

Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling  

út um allan bæinn.  
 

Fólkið í strætó segir bla, bla, bla  

bla, bla, bla, bla, bla, bla  

Fólkið í strætó segir bla, bla, bla  

út um allan bæinn. 
 

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, uss, uss  

uss, uss, uss, uss, uss, uss  

Bílstjórinn í strætó segir uss, uss, uss  

út um allan bæinn.  
 

Flautan á strætó segir bíbb, bíbb, bíbb  

bíbb, bíbb, bíbb, bíbb, bíbb, bíbb  

Flautan á strætó segir bíbb, bíbb, bíbb  

út um allan bæinn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 



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! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



Kónguló sem spinnur vef 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2  

Hvað er hún að gera inni hér í íbúðinni minni  

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu.  

 

Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum x2  

Ég stappa fótunum og hoppa en hún ætlar ekki að stoppa!  

Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum.  

 

Það er kónguló sem spinnur vef á maganum x2  

Og svo hunsar hún mig bara, er ég segi henni að fara!  

Það er kónguló sem spinnur vef á maganum  

 

Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum x2  

Nei! Nú fór hún yfir strikið, þetta kitlar alltof mikið!  

Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum.  

 

Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu x2  

Það getur varla orðið verra, því hún fær mig til að hnerra!  

Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu... Atzjú 

 

 Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu x2  

Svo nú fer ég bara í sturtu, til að skola henni í burtu!  

Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu ... en nú hoppar hún af! 

 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2 

Hún á ekki að vera inni, hér í íbúðinni minni  

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 



Fljúga hvítu fiðrildin 

Fljúga hvítu fiðrildin, 

Fyrir utan gluggann. 

Þangað siglir einhver inn, 

Ofurlítil duggan. 

 

Fuglinn segir bí, bí, bí. 

Bí, bí segir Stína. 

Kveldúlfur er kominn í, 

Kerlinguna mína. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Afi minn fór á honum rauð 

Afi minn fór á honum rauð, 

Eitthvað suðrá bæi. 

Sækja bæði sykur og brauð, 

Sittaf hvoru tagi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Krumminn á skjánum 
Krumminn á skjánum, 

Kallar hann inn. 

Gef mér bita af brauði þínu bóndi minn. 

Bóndi svarar býsna reiður, 

Burtu farðu krummi leiður,  

Líst mér að þér lítill heiður, 

Ljótur ertu á tánum, 

Krumminn á skjánum.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Bjarnastaðabeljurnar 

Bjarnastaðabeljurnar baula mikið núna. 

Þær eru að verða vitlausar, 

það vantar eina kúna. 

Það gerir ekki til, það gerir ekkert til. 

Þær koma um miðaftansbil. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Kalli litli kónguló 
Kalli litli kónguló, 

Klifraði uppá vegg. 

Þá kom rigning, 

Og Kalli litli féll. 

Upp kom sólin, 

Og þerraði hans kropp. 

Kalli litli kónguló, 

Klifraði upp á topp. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Óli fór til Bertu 
Óli fór til Bertu, bakaríistertu. 

Og bað hana að kyssa sig. 

Þá sagði Berta bakaríisterta: 

Bara ef þú elskar mig. 

Þá sagði Óli, sem alltaf var á hjóli, 

Berta, ég elska þig. 

Þá sagði Berta, bakaríisterta: 

Þá máttu kyssa mig. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Hresstu þig við 

Hresstu þig við – liðkaðu lið. 

Dúddelídú – dúddelídú. 

Laust og létt – liðugt og þétt. 

Dúddelídú – dúddelídú. 

Láttu nú hendurnar hraðar ganga, 

Hreyfðu nú á þér skankana langa.  

Dúddelídú – dúddelídú. 

Byrjum aftur nú o o o o o. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Við erum söngvasveinar 

Við erum söngvasveinar, 

Á leiðinni út í lönd. 

Við erum söngvasveinar, 

Á leiðinni út í lönd. 

Við leikum á flautur, skógarhorn og skógarhorn. 

Við leikum á flautu, fiðlu og skógarhorn. 

Og við skulum dansa hoppsasa, 

Hoppsasa, hoppsasa. 

Við skulum dansa hoppsasa, 

Hoppsasa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Litalagið 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár, 

Brúnn, bleikur, banana, 

Appelsína talandi. 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Upp á grænum, grænum  

Upp á grænum, grænum,  

himinháum hól  

sá ég héra hjónin ganga. 

Hann með trommu, bomm, bomm,  

bomm, bomm bomm bomm,  

hún með fiðlu sér við vanga.  

Þá læddist að þeim ljótur byssu karl, 

hann miðaði í hvelli.  

En hann hitti bara trommuna sem small  

og þau hlupu og héldu velli. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uglan  
Það var gömul ugla  

Með oddhvasst nef,  

Tvö lítil eyru  

Og átta litlar klær.  

Hún sat upp í tré  

Og svo komst þú,  

Þá flaug hún í burtu,  

Og sagði „ú,ú,ú 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Dansar á pallinum (Nafnavísa)  

Nöfn barnanna sett í eyðurnar 

 …... dansar á pallinum,  

en ..…. skellihlær. 

 …… er á sokkunum og ….... datt í gær. 

 …...keyrir kassabíl með …... í  

og ..…. kastar bolta til ..…. 

 

 



 

Litalagið 
Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár, 

Brúnn, bleikur, banana, 

Appelsína talandi. 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ég er lítið lasið skrímsli 

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, 

ósköp vesæl ef þau næla sér í kvef. 

Hver er hræddur við skrímsli 

sem er hóstandi og með stíflað nef? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Göngum, göngum  

Göngum, göngum,  

göngum upp í gilið,  

gljúfrabúa til að sjá.  

Þar á klettasyllu  

svarti krummi  

sínum börnum  

liggur hjá. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Litalagið 
Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár, 

Brúnn, bleikur, banana, 

Appelsína talandi. 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

Svartur, hvítur, fjólublár. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 


