
Hode, skulder kne og tå. 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

Øyne, øre, kinn og klappe på. 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

 

Lille Petter Edderkopp  

Lille Petter Edderkopp han klatret på min hatt. 
Så begynte det å regne og Petter ned han datt. 

Så kom solen og skinte på min hatt. 
Da ble det liv i Petterkopp som klatret på min hatt. 

 

 



Blomster små - tekst 
Blomster små 

Gule, blå 
Titter opp av marken nå. 

Vinker til Ada-lill (navn på barn-lill),  
For hun er så snill! 

  

 
 

Bæ, bæ lille lam - tekst 
Bæ bæ lille lam, 
har du noe ull? 

Ja, ja, kjære barn, 
jeg har kroppen full. 
Søndagsklær til far, 

og søndagsklær til mor, 
og to par strømper 

til bitte lille bror. 

 
 

 

 



Hjulene på bussen 

Hjulene på bussen de går rundt og rundt, rundt og rundt, rundt og rundt,  
Hjulene på bussen de går rundt og rundt,  
Gjennom hele byen. 
 
Dørene på bussen de går opp og igjen, opp og igjen, opp og igjen. 
Dørene på bussen de går opp og igjen,  
Gjennom hele byen. 
 
Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr - klirr, klirr, klirr - klirr, klirr, klirr. 
Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr, 
Gjennom hele byen. 
 
Mammaene på bussen sier bla, bla, bla - bla, bla, bla - bla, bla, bla 
Mammaene på bussen sier bla, bla, bla,  
Gjennom hele byen. 
 
Pappaene på bussen sier hysj, hysj, hysj - hysj, hysj, hysj - hysj, hysj, hysj  
Pappaene på bussen sier hysj, hysj, hysj, 
Gjennom hele byen. 
 
Babyene på bussen sier wæ, wæ, wæ - wæ, wæ, wæ 
Babyene på bussen sier wæ, wæ, wæ,  
Gjennom hele byen.  

Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj - svisj, svisj, svisj - svisj, svisj, svisj 
Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj, 
Gjennom hele byen.  
 
Vinduene på bussen, de går opp og ned, opp og ned, opp og ned 
Vinduene på bussen, de går opp og ned 
Gjennom hele byen  
 
Sjåføren på bussen sier “ta plass bak!”, “ta plass bak!”, “ta plass bak!” 
Og sjåføren på bussen sier “ta plass bak!” 
Gjennom hele byen 

 

 



A ram sam sam  
A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam, 
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam 
 
A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam, 
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam 
 
A ra-bi, a ra-bi, 
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam 
 
A ra-bi, a ra-bi, 
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam 

A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam, 
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam 

Grisevisa (Med krøllet hale og nese vis) - Tekst 

Med krøllet hale og nesevis, 
i bingen springer en gris. 
 
I søla den ruller seg inn, 
og tramper med alle de fire 
små bena i maten sin, 
du store min! 
 
Og fysj, fysj`a meg 
for en gris du er! 
NØFF, NØFF  

 

 
 



Buggi buggi  
Så tar vi høyre hånden fram 
Så tar vi høyre hånden bak 
Så tar vi høyre hånden fram 
Og rister litt på den 
Å danser buggi buggi 
Å snur oss rundt i ring 
Så er vi her igjen.  

Å, buggi buggi buggi 
Å, buggi buggi buggi 
Å buggi buggi buggi 
Så er vi her igjen  

Så tar vi venstre hånden frem 
Så tar vi venstre hånden bak 
Så tar vi venstre hånden fram 
Og rister litt på den 
Å danser buggi buggi 
Å snur oss rundt i ring 
Så er vi her igjen.  

Å, buggi buggi buggi 
Å, buggi buggi buggi 
Å buggi buggi buggi 
Så er vi her igjen  
 
Så tar vi høyre foten frem osv...Så tar vi venstre foten frem osv...Så 
tar vi nesa frem osv...Så tar vi rompa frem osv...Så tar vi tunga 
frem osv...Så tar vi hodet frem osv... 

 
 

  



Navnesangen 

Rita er her 
Og Grete er her 

Takk og pris for at Trine er her 
Og i vår lille flokk har vi Elisabeth også her 

Og Cathrine er her og det er bra 
Hipp Hurra! 

Fortsett til alle barna er nevnt. Alle skal med :) 

 

Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? 
Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? 

Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god dag! 
 

Pekefinger, pekefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god dag! 

 
Langefinger, langefinger, hvor er du? 

Her er jeg, her er jeg, God dag, god dag, god dag! 
 

Ringefinger, ringefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god dag! 

 
Lillefinger, lillefinger, hvor er du? 

Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god dag! 
 

Hele hånda, hele hånda, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god dag!  

 

 

 


