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Sönglög febrúar 
 

Tönnin mín 

Tönnin mín, tönnin mín  

Tönnin mín er hvít og fín.  

Burstuð hún alltaf er,  

bæði þar og hér.  

Borða góðan hollan mat.  

Á tönnina ekki kemur gat.                        

Tönnin mín, tönnin mín,  

Alltaf hvít og fín.  

 

Tönnin er með gati hér.  

Grátandi hún líka er.                                       

Burstuð hún ekki var,  

Hvorki hér né þar.  

Karíus á henni sat,  

og hjó í hana stærðar gat.  

Tönnin er með gati hér.  

Grátandi hún er. 
 

 

 

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:: 
 

 

Í leikskóla er gaman. 

Í leikskóla er gaman,  

þar leika allir saman. 

Leika úti og inni 

og allir eru með. 

Hnoða leir og lita, 

þið ættuð bara að vita 

hvað allir eru duglegir í 

leikskólanum hér. 
 

Fingraþula  

Þumalfingur er mamman, 

sem var mér vænst og best. 

Vísifingur er pabbinn 

sem gaf mér rauðan hest. 

Langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull. 

Baugfingur er systir 

sem prjónar sokka úr ull 

Litli fingur er barnið 

sem leikur að skel 

litli pínu anginn sem dafnar svo vel. 

 

Hér er allt fólkið svo fallegt og nett. 

Fimm eru í bænum ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman hér í þessum heimi, 

ef öllum kæmi saman jafn vel og þeim. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viltu vera vinur minn. 

 

Viltu vera vinur minn þá 

líður mér svo vel.  

Viltu vera vinur minn  
þá líður mér svo vel.  
Í höfðinu og hjartanu  
og maganum og alls staðar.  
Viltu vera vinur minn, þá líður með 
svo vel 

Höfuð, herðar, hné og tær. 

Höfuð, herðar, hné og tær, 

hné og tær. 

Höfuð, herðar, hné og tær, 

hné og tær. 

Augu, eyru, munnur og nef. 

Höfuð, herðar, hné og tær, 

hné og tær. 

 

Hnakki, kinnar, haka, háls, 

haka, háls. 

Hnakki, kinnar, haka, háls, 

haka, háls. 

Bringa, magi, bak og rass. 

Hnakki, kinnar, haka, háls, 

haka, háls. 
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Ég ætla að syngja. 

Ég ætla að syngja,  

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru augun, hérna eru eyrun, 

hérna er nebbinn minn  

og munnurinn. 

 

Ég ætla að syngja,  

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna er bringan, hérna er naflinn, 

hérna er rassinn minn og 

búkurinn.      

   

Ég ætla að syngja,  

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru fingurnir, hérna er höndin, 

hérna er olnboginn  

og handleggurinn. 

 

Ég ætla að syngja,  

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru tærnar, hérna er hællinn, 

hérna er hnéð á mér  

og fótleggurinn. 
 

 

 

Kolakassinn 

 (nafn) datt í kolakassann, 

 hæ fadderí fadde ralala.  

Þegar (nafn) átti’ að passa’ hann, 

hæ fadderí fadde ralala.  

Ef hann/hún (nafn) vissi það þá 

yrði’ hann/hún alveg steinhissa. 

 Hæ fadderí, hæ faddera,  

hæ fadderí fadde ralala. 

Upp, upp 

Upp, upp, upp á fjall,  

upp á fjallsins brún.  

Niður, niður, niður, niður,  

alveg niður á tún. 


