Sånger och ramsor
Öppna förskolan Sävsjö
1. När man sjunger så blir man så glad
När man sjunger så blir man så glad.
När man sjunger så blir man så glad.
Så det vill man göra varendaste dag,
ja, det vill man göra varje dag.
Så klappa med händerna,
stampa med fötterna
och ropa Hurra!
Så klappa med händerna,
stampa med fötterna
och ropa Hurra!
2. Jag leker träd
Jag leker träd, jag leker träd,
jag leker ihåligt träd.
Jag leker träd, jag leker träd
det bor en uggla i mig.
Aoao aoao aoa ho ho ho ho.
aoao aoao aoa ho ho ho ho.

3. Klappa händerna
Klappa händerna så fort du kan.
Klappa händerna så fort du kan.
Klappa bakom och klappa fram,
klappa rumpan lite grann
klappa rumpan lite grann/

klappa magen lite grann/
klappa huvudet lite grann

4. Tio små sprattelgubbar
Tio små sprattelgubbar
hoppar upp och ner.
Tio små sprattelgubbar
hoppar hit och dit.
Tio små sprattelgubbar
dansar runt i ring.
Tio små sprattelgubbar
är helt plötsligt väck!
Sprattelgubbar var är ni?
Sprattelgubbar var är ni? HÄÄÄR!

5. Elefantljud
Jag har en liten fråga, jag undrar lite grann
Vet du vad elefanten gör för ljud där fram?
Elefanten han har snabeln
som han lyfter på ibland. TUUUT!
Jag har en liten fråga jag undrar om en sak
Vet du vad elefanten gör för ljud där bak?
Elefanten han har svansen
som han lyfter på ibland. PRRUUUTT!

6. Blinka lilla stjärna
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är.
Fjärran lockar du min syn,
lik en diamant i skyn.
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är.
7. Krokodilen i bilen.
Nyss så träffa jag en krokodil
som körde runt i en bil.
Han var rätt tjock och fet,
och blåste i trumpet,
men bilen var för trång,
och svansen var för lång,
så den fick ligga på ett litet flak där bak.

8. Imse vimse spindel
Imse vimse spindel klättrar uppför trå`n.
Ner faller regnet, spolar spindeln bort.
Upp stiger solen, torkar bort allt regn.
Imse vimse spindel klättrar upp igen.

9. Jag vill röra på min kropp
Jag vill röra på min kropp
för det är så härligt.
Jag vill röra på min kropp
för det är så härligt.
Klappa, klappa händerna,
klappa, klappa händerna.
Klappa, klappa händerna
klappa händerna.
Stampa med en fot
Hoppa runt omkring
Smyga tyst på tå
Sitta lugnt och skönt
10. Jag hamrar och spikar
Jag hamrar och spikar
jag bygger en bil.
Jag sågar och gnider
och drar med min fil.
Jag målar och målar
med tjockt och med tunt
Jag startar min motor
och bilen kör runt.
Tut tut tut ….

11. Hej barna/tummen upp..
Hej barna/tummen upp, ända upp i taket.
Hej barna/tummen ner, ända ner i golvet.
Tra la la la la la……
12. Bä, bä vita lamm
Bä, bä vita lamm,
har du någon ull?
Ja, ja kära barn,
jag har säcken full.
Helgdagsrock åt far och
söndagskjol åt mor och
två par strumpor åt lille, lillebror.
Bä, bä svart lamm,
har du någon svans.
Ja, ja kära barn den sitter bak nånstans.
Ögon har jag två, öron likaså.
och en mun att spela bä, bä, bä, bä på
13. När vindarna leker
Det blåser i träden när vindarna leker.
Det blåser i träden när vindarna leker.
Den stora vinden den vill fånga
den lilla vindens alla löv.
Den stora vinden den vill fånga den lilla vindens alla löv.
Det blåser i träden när vindarna leker.
Det blåser i träden när vindarna leker.

14. Noshörningen
En noshörning kom fram
och gav mig en puss.
Och jag flög iväg precis som en tuss.
En noshörning kom fram
och gav mig en puss.
Åh vilka klumpiga pussar!
En klapp, en stamp
en kram och en puss (3 ggr)
Åh vilka klumpiga pussar!!

15.Jag klappar mig..
Jag klappar mig på axlarna
när jag gjort nå´t bra.
Jag klappar mig på magen
när jag är mätt och gla
Jag klappar mig på huvudet
när jag varit snäll
Jag klappar mig på rumpan
både morgon middag kväll.

16. Tummarna rullar
Tummarna rullar, tummarna rullar,
tummarna rullar runt.
Tummarna rullar, tummarna rullar
tummarna rullar runt.
Tummarna uppåt och tummarna neråt.
En tumme upp och en tumme ner,
upp och så ner.
Tummarna uppåt och tummarna neråt.
En tumme upp och en tumme ner,
upp och så ner.
Upp och ner och upp och ner.
17. Lilla snigel
Lilla snigel, akta dig,
akta dig, akta dig.
Lilla snigel akta dig,
annars tar jag dig.
18. Det ringer i telefonen
Det ringer i telefonen,
skynda dig att svara.
Det ringer i telefonen
säg vem kan det vara.
Hallå! Vadå? Hallå! Vadå?
Hallå! Vadå?
Skynda dig lägg på.
Hej då!

19. Sträck din hand
Sträck din hand mot taket opp,
lägg den på din huvudknopp!
Rufsa till ditt fina hår,
blunda sen så hårt det går!
Tag ett tag om näsan din,
och försök att andas in!
Forma munnen som en strut,
vänd dig om och säg: Tittut! Tittut!
20. Flygvisa
Vi flyger upp och ner med vingar av stål.
Vi flyger upp och ner så mycket vi tål.
Vi flyger hit och dit snurrar runt i en loop,
en flygtur med många vilda rop.
Vi flyger upp och ner, upp och ner
21. Kalle Anka
Kalle Anka satt på en planka
ropade så här:
Mamma, mamma, se så stor jag är!
Kalle Anka satt på en planka
ropade så här:
Pappa, pappa, se så stor jag är!

22. En kulen natt
En kulen natt natt natt
min båt jag styrde.
På havets vågade vågade våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade sågade såg
på havets vågade vågade våg.
Långt ner i djupet i peti petipet
en fisk jag såg och det var du!
23. Igelkotten rund och go,
Forma händerna som en boll

trippar ur sitt lilla bo.
”Gå” framåt med fingrarna

Om han något ser,
Speja

om han något hör,
Ta handen bakom örat

taggarna ut han kör!

Spreta framåt med alla fingrar

24. Det var en gång ett litet troll
Håll upp tummen

som bodde i en strut.
Göm tummen i handen

När någon knacka på hans dörr
Knacka på handen

så ropa han Tittut!

Tummen kommer fram igen

25. Vinka med tårna
Vinka med tårna, gunga med knäna.
Vippa på rumpan och hoppa högt.
Spreta med fingrarna,
gunga med armarna,
höj dina axlar och hoppa högt.
26. I ett hus vid skogens slut
I ett hus vid skogens slut,
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig,
annars skjuter jägarn mig!
Kom, ja kom i stugan in,
räck mig handen din.
27. Lilla spöke
Det bor ett litet spöke,
här inne i mitt hus.
Han flyger runt på natten
och gör en massa bus.
Han skojar med de stora,
han skojar med de små
och innan han själv somnar sött
så säger han som så: Buuuuh

28. Lilla hästen Plopp
Lilla hästen Plopp red uti galopp,
backe upp och backe ner
tills han inte orkar mer.
Till stallet gick han då,
mumsa havre i en vrå.
Sen ska hästen sova sött,
för han är så väldigt trött.
29. Vi sitter i samma båt
Vi sitter i samma båt,
vi sitter i samma båt
och gungar lite hit och dit.
Vi sitter i samma båt,
vi sitter i samma båt
och gungar lite hit och dit.
Akta dig nu kommer det en våg,
Akta dig nu kommer det en våg.
Vi håller hårt om varann
och önskar att stormen försvann.
30. Kramsången
Melodi: Imse vimse spindel

Luta dig åt sidan,
luta dig min vän.
Ner faller kroppen,
kommer upp igen.
Upp stiger armen,
andra armen sen.
Ta armarna åt sidan
och krama om en vän!

