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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.
Dörrarna på bussen går ut och in, ut och in, ut och in.
Dörrarna på bussen går ut och in
Genom hela staden.
Barnen på bussen säger BLÄ, BLÄ, BLÄ
BLÄ, BLÄ, BLÄ -- BLÄ, BLÄ, BLÄ
Barnen på bussen säger BLÄ, BLÄ, BLÄ
Genom hela staden
Papporna på bussen säger SCH, SCH, SCH
SCH, SCH, SCH -- SCH, SCH, SCH
Papporna på bussen säger SCH, SCH, SCH
Genom hela staden

Gräshoppa
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte
sitta still.
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa, jag hoppar lite
som jag vill.
Sen sitter jag i solens sken och spelar lite på mitt ben,
Y-i-y-i-y-i
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte
sitta still.
Jag är en gräshoppa en gräshoppa och jag kan inte
sitta still.
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa, jag hoppar lite
som jag vill.
Jag studsar som en känguru, titta när jag hoppar nu.
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa och jag kan inte
sitta still, cha cha cha.

Tokiga visan.
(melodi: ooa hela natten)
Ooa hela natten
Bä bä vita lamm
Ekorrn satt i granen
Skalar kottar bak och fram
Imse vimse spindeln ramlar ner i ån
Mors lilla olle svarar fel i telefon
Hallå där köp blåbär
Vi tar den en gång till.
Ooa hela natten
Bä bä vita lamm
Ekorrn satt i granen
Skalar kottar bak och fram
Imse vimse spindeln ramlar ner i ån
Mors lilla olle svarar fel i telefon
Hallå där köp blåbär
Nu är visan slut.

5 små glada troll
Här är fem små glada troll som vill dansa
rock´n roll, rock ´n roll rock ´n roll studsa som
en gummi boll.
Tummetroll blir jätte trött, lägger sig och
somnar sött, somnar sött, somnar sött så var
de bara en, två, tre, fyra…….
Här är fyra glada troll som vill dansa rock´n
roll, rock´n roll rock´n roll studsa som en
gummi boll….lalalala”
Peketroll blir jätte trött …..
Långetroll…
Ringetroll…
Lille lille troll….

Dille Delfin
Dille Delfin dyker ner i vattnet.
Dille Delfin kommer upp igen.
Dille Delfin leker hela dagen
men sen vill Dille ta det lugnt.
Då vill han sova
och drömma vackra drömmar
då måste du lova att vara väldigt tyst

Smörblomman
Gult som solsken, gult som gull,
vi har hela ängen full
av smörblommor som står och
nickar
Vårt sommargolv har gula
prickar
Gult som solsken, gult som gull,
vi har hela ängen full
av smörblommor som står och
nickar
Vårt sommargolv har gula
prickar

