
Sångtexter till figurerna i sångpåsen

Ekorre
Ekorrn satt i granen
Ekorrn satt i granen,
skulle skala kottar,
fick han höra barnen,
då fick han så bråttom.
Hoppa han på tallegren,
stötte han sitt lilla ben
och den långa ludna svansen. 

Lamm
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 och lille, lille bror.

Buss
Hjulen på bussen
Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt.  
Runt, runt, runt. Runt, runt, runt.
Hjulen på bussen snurrar runt runt runt,  
genom hela staden.

Stjärna
Blinka lilla stjärna
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är?
Fjärran lockar du min syn,
likt en diamant i skyn.
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är? 

Spindel
Imse Vimse Spindel
Imse Vimse spindel klättra upp på trån
Ner kom allt regnet, spola spindeln bort.
Upp steg solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättrar upp igen!

Katt 
Jag såg en liten kissemiss som satt och sola sig.
Jag såg en liten  kissemiss – tänk om han såg mig!
Mjau, mjau!

Katt
Har du sett min lilla katt?
Har du sett min lilla katt, lilla katt, lilla katt?
Den är vit och den är svart, den är vit och svart.
Mjau, mjau, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, mjau, 
mjau kiss kiss, kiss, kiss, kiss.
Har du sett min lilla hund, lilla hund, lilla hund?
Den har tungan utom mun, tungan utom mun.
Vo-ov, vo-ov, voff, voff, voff, voff, voff, voff, voff,  
vo-ov, vo-ov, voff, voff, voff, voff, voff.
Har du sett min lilla gris, lilla gris, lilla gris?
Den är inte från Paris, inte från Paris.
Nö-öff, nö-öff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff,  
nö-öff, nö-öff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.
Har du sett min lilla get, lilla get, lilla get?
Den har skägg som en profet, skägg som en profet.
Bä-ä, bä-ä, bä, bä, bä, bä, bä, bä, bä. bä-ä, bä-ä, 
bä, bä, bä, bä, bä.

Katt
Lille katt
Lille katt, lille katt, lille söte katta
vet du att, vet du att
det är mörkt om natta?
Lille gris, lille gris, lille söte grisen
om du frys, om du frys
så gör eld i spisen.
Lille ko, lille ko, lille söte koa
det var ho´, det var ho´
ho´ som sket på broa.
Lille mor, lille mor, lille söte mora
hon fick skor, hon fick skor
men de var för stora.
Lille far, lille far, lille söte faren
en sån karl, en sån karl
det är tur vi har en.
Lille jag, lille jag, lille söte Ida
jag vill ha, jag vill ha
rotemos till middag


