
Sönglög í mars 5.ára 

Þula 

Táta, Táta teldu bræður þína. 

Einn og tveir inn komu þeir, 

þrír og fjórir, furðustórir. 

Fimm og sex, sjö og átta, 

svo fóru þeir að hátta, 

níu, tíu, ellefu og tólf, 

lögðu plöggin sín ofan á gólf. 

Fóru svo að sofa, 

sína drauma lofa, 

en um miðjan morgun 

mamma vakti þá. 

Þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán, 

fætur stukku þeir á, 

fóru svo að smala, suður fyrir á. 

Sautján, átján, lambærnar fundu þeir þá. 

Nítján voru tvílembdar torfunum á. 

Tuttugu sauðina suður við mel, 

teldu nú áfram og teldu nú vel. 

 

Ruggutönn 

Ég er með lausa tönn 

Hún ruggar geðveikt mikið 

Pabbi vill toga' í mína tönn 

En nei, þar dreg ég strikið! 

 

Hún er mín eigin ruggutönn 

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn 

Ég vil ekki missa mína ruggutönn 

Ruggu-ruggu-ruggutönn 

 

Ég er með lausa tönn 

Hún ruggar er ég tala 



Mamma vill taka þessa tönn 

Ég neita því og gala: 

  

Hún er mín eigin ruggutönn 

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn 

Ég vil ekki missa mína ruggutönn 

Ruggu-ruggu-ruggutönn 

 

Ég er með lausa tönn 

Hún ruggar við hvern sopa 

Ég sötra saft í óða önn 

Því hún ruggar líka er ég ropa! 

       

Ég elska mína ruggutönn 

Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn 

Ég vil ekki missa mína 

Ruggutönn 

Ruggu – ruggu – ruggutönn 

 

Eldurinn logar                                                                                                   

Eldurinn logar 

langt niðri í jörðu 

leitar að opinni slóð. 

Æðir um ganga, 

grefur sér leiðir, 

glóandi, ólgandi blóð. 

  

Spýtist úr gígum 

með geigvænu öskri, 

grásvörtum bólstrum af reyk. 

Leiftrandi steinar, 

logandi hraunið, 

lifandi kraftur að leik. 



  

En handann við sortann, 

háskann og mökkinn, 

sem heldimmur leggst yfir ból, 

dansar á himni, 

dátt yfir landi, 

dirfskunnar leiftrandi sól. 

 

Byggð eru bólin 

Blessuð er sólin. 

Lífið í Mosfellsbæ 

Og Höfðabergsskólinn. 

 

Komum syngjum saman, 

Syngjum lítið lag. 

Komum syngjum saman, 

Lofum þennan dag. 

 

Kisa lúrir 

 

Kisa litla lúrir. 

Lífið það er gott. 

Hún í kassa kúrir 

Með kolsvart, fallegt skott. 

Malar kisa mín  

mikið er hún fín 

Með ótrúlega grænu augun sín. 

 

Kisa klórar stundum, 

Kætir alltaf mig 

Er hvæsir hún að hundum, 

Sem heimskir monta sig. 



 

Skemmtir sér og skoppar, 

Skammast aldrei sín. 

Á húsgögnum hoppar 

hressa kisa mín 

 

Ég get  

 

Ég get séð með mínum augum, 

ég get heyrt með mínum eyrum, 

fundið lykt með mínu nefi 

og bragð með tungunni. 

Ég get klappað með mínum höndum, 

ég get stappað með mínum fótum, 

ég get hrist, ég get hrist allan minn kropp. 

 

Eilíf hringrás, árin líða. 

Ótrúlegt er að vera til. 

Fuglar,ormar, fljúga, skríða. 

Fátt í þessu ég skil. 

Æskublómans efniviður 

Eins og leirinn sem móta skal. 

Þú ert gæfu þinnar smiður, 

Þitt er lífið og val. 

 

Janúar, febrúar, mars......................... 

 

Börnin eru um veröld víða, 

Vaxa úr grasi og taka við. 

Eins og gengur árin líða. 

Ást þau vilja og frið. 

 



Æskan líður,ellin bíður 

Engu að síður nú brosir þú. 

Héðan ríður flokkur fríður. 

Fögur tíðin er nú. 

 

Vinur minn 

Það er skemmtilegast að leika sér 

þegar allir eru með. 

Í stórum hóp, inn um hlátrasköll, 

geta ævintýrin skeð. 

Svo vertu velkominn, 

nýi vinur minn. 

Það er skemmtilegast að leika sér 

þegar allir eru með. 

Það er ótrúlegt hverju lítið bros 

fengið getur breytt 

Getur glatt og huggað jafnvel þá 

sem við þekkjum ekki neitt. 

Svo vertu velkominn, 

nýi vinur minn. 

Það er ótrúlegt hverju lítið bros 

fengið getur breytt. 

 

Syngjandi geng ég allstaðar 

 

Syngjandi hér, syngjandi þar, 

syngjandi geng ég alls staðar. 

Sí og æ – æ og sí, 

aldrei fæ ég nóg af því. 

Einu sinni ég átti kú, 

einu sinni ég átti kú. 

Hún sagði’ ekki mö, heldur bú bú bú, 

já býsna skrýtin var kýrin sú. 

 



Einu sinni átti ég geit, 

einu sinni átti ég geit. 

Hún fékkst aldrei til að fara á beit 

því feimin var hún og undirleit. 

 

Ég átti hrút og hann var grár, 

ég átti hrút og hann var grár. 

Svo skipti’ hann um lit og eftir ár 

hann orðinn var næstum því fjólublár. 

 

Ég átti líka hund sem oft svaf fast, 

ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Og þegar rigndi og það var hvasst, 

þá fékk hann alltaf gigtarkast. 

 

Maja maríuhæna 

Maja Maríuhæna 

fór í gönguferð væna 

og rakst þar á hann Sigga Fel 

sem svaf í sinni sniglaskel 

Svo kom rok og steypiregn 

og Maja blotnaði í gegn. 

„Kæra Siggi, hleyp þú mér inn 

Í sniglaskeljakuðunginn“ 

„ Já gakkt í bæinn, Maja kær 

svo þorni þínar blautu tær. 

Stofan mín er þröng og mjó 

en alveg laus við regn og snjó“ 

Þá sátu Maja og Siggi hér 

alla nótt og skemmtu sér. 



Þau urðu vinir eins og skot 

Og giftust  svo um áramót. 

 

Óskasteinar 

 

Fann ég á fjalli fallega steina, 

faldi þá alla, vildi þeim leyna. 

Huldi þar í hellisskúta heillasteina, 

alla mína unaðslega óskasteina. 

Langt er nú síðan leit ég þá steina, 

lengur ei man ég óskina neina 

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga, 

ekki frá því skýrir þessi litla saga. 

Gersemar mínar græt ég ei lengur, 

geti þær fundið telpa eða drengur. 

Silfurskæra kristalla með grænu og gráu, 

gullna roðasteina rennda fjólubláu. 

 

Vinka með tánum 

Vinka með tánum, lyfta upp hnjánum,  

Hrista svo rassa og hoppa hátt. 

Glenna út fingur, þá verður til hringur 

Axlir að eyrum og hoppa hátt. 

 


