
 

Sönglög 5.ára 

fyrir apríl 
 

Þula 

Græn eru laufin og grasið 

sem grær. 

Glóðin er rauð og eldurinn 

skær. 

Fífill og sóley eru fagurgul 

að sjá 

Fjöllin og vötnin og loftin 

eru blá. 

Hvítur er svanur sem 

syndir á tjörn. 

Svartur er hann krummi 

og öll hans börn.               

 

Ein ég sit og sauma 

Ein ég sit og sauma, 

inni í litlu húsi 

enginn kemur að sjá mig 

nema litla músin. 

Hoppaðu upp og lokaðu 

augunum. 

bentu í austur, 

bentu í vestur. 

bentu á þann sem að þér 

þykir bestur 

 

Bráðum fæðast lítil lömb 

Bráðum fæðast lítil lömb, 

leika sér og hoppa. 

Með lítinn munn og litla 

vömb 

lambagrasið þau kroppa. 

Við skulum koma og klappa 

þeim 

kvölds og bjartar nætur, 

reka þau í húsin heim, 

hvít með gula fætur. 

Fuglarnir sem flýðu í 

haust, 

fara að koma bráðum. 

Syngja þeir með sætri 

raust, 

sveifla vængjum báðum. 

 

Bjarnastaðabeljurnar 

Bjarnastaðabeljurnar 

baula mikið núna. 

Þær eru að verða vitlausar 

það vantar eina kúna. 

Það gerir ekki til, það 

gerir ekki til. 

Hún kemur um miðaftans 

bil. 

 

Signir sól 

Signir sól sérhvern hól. 

Sveitin klæðist geisla kjól. 

Blómin blíð björt og fríð 

blika fjalls í hlíð. 

Nú er fagurt flest í dag. 

Fuglar syngja gleði brag. 

Sumar ljóð, sæl og rjóð 

syngja börnin góð. 

 

Sól, sól skín á mig 

Sólin er risin sumar í 

bænum 

sveitirnar klæðast nú 

feldinum 

grænum. Ómar allt lífið af 

ilríkum 

söng unaðsbjörtu dægrin 

löng. 

  

Sól, sól skín á mig 

ský, ský burt með þig. 

Gott er í sólinni að gleðja 

sig 

Sól, sól skín á mig 

 

Karl gekk út um 

morguntíma 

Karl gekk út um 

morguntíma, 

taldi alla sauði sína. 

Einn og tveir og þrír og 

fjórir 

og allir voru þeir. 

Með höndunum gerum við, 

klapp, klapp,klapp 

með fótunum gerum við, 

stapp, stapp, stapp. 
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Einn, tveir, þrír 

og ofurlítið spor, 

einmitt á þennan hátt er 

leikur vor. 

 

Sex litlar endur 

Sex litlar endur þekki ég 

Fimm eru mjóar og ein er 

sver 

Ein þeirra vappar og 

sperrir stél 

Fremst í flokki og segir 

kvakk kvakk kvakk 

Segir kvakk kvakk kvakk 

Niður með sjónum vilja 

þær 

Vagga vibbe vabbe vibbe 

vabbe til og frá 

Ein þeirra vappar og 

sperrir stél 

Fremst í flokki og segir 

kvakk kvakk kvakk 

Segir kvakk kvakk kvakk 

Ding dong 

Ding dong, sagði lítill 

grænn froskur einn dag 

Ding dong, sagði lítill 

grænn froskur 

Ding dong, sagði lítill 

grænn froskur einn dag  

og svo líka ding dong 

spojjjojojjoo 

King kong sagði stór 

svartur api einn dag 

King kong sagði stór 

svartur api 

King kong sagði stór 

svartur api einn dag 

Og svo líka king kong 

ojojoojojo 

Uhm-e sagði lítil græn 

eðla einn dag 

Uhm-e sagði lítil græn 

eðla 

Uhm- e sagði lítil græn 

eðla einn dag 

og svo líka uhm- eeeeee 

Mjá, mjá sagði lítil grá 

kisa einn dag 

Mjá, mjá sagði lítil grá 

kisa 

Mjá, mjá sagði lítil grá 

kisa einn dag 

Og svo líka mjá,mjá, mjá. 

 

 Litlu andarungarnir 

Litlu andarungarnir        

:,: allir synda vel :,: 

:,: Höfuð hneigja í djúpið 

og hreyfa lítil stél :,: 

Litlu andarungarnir 

:,: ætla út á haf :,: 

:,: Fyrst í fjarlægð skima 

og fara svo í kaf :,: 

 

 Litla flugan 

Lækur tifar létt um máða 

steina. 

Lítil fjóla grær við 

skriðufót. 

Bláskel liggur brotin milli 

hleina. 

Í bænum hvílir íturvaxin 

snót. 

Ef ég væri orðin lítil 

fluga, 

ég inn um gluggann þreytti 

flugið mitt, 

og þó ég ei til annars 

mætti duga, 

ég eflaust gæti kitlað 

nefið þitt. 

 

Ég er mús 

Ég er mús eins og allir sjá 

Lík er pabba og mömmu 

sem ég á. 

Ostur besta sem ég veit  

Enda er ég soldið feit. 

Svona er að vera mús 

Og kunna ekki að drekka 

úr krús, 

En mig langar svo oft í 

djús. 



 

Ég heiti: 

Mýsla tísla, tása, túsla X 3 

Þetta heiti ég. 

 

 Lobbukvæði 

Heyrðu Lobba, viltu ljá 

mér litla hvolpinn þinn 

Heldurðu að ég meiði 

nokkuð þetta litla skinn? 

Ég skal fara varlega og 

hafa gát á því 

að hann detti ekki í gólfið 

og reki nefið í 

 

Mig langar til að skoða 

skæru augun blá 

og litlu skrýtnu rófuna 

sem er aftan á 

Láta hann svo hlaupa á 

litlu fótunum 

og leika mér svo dálítið við 

hann og klappa ' honum 

  

Ætlarðu' ekki, Lobba mín, 

að lána mér hann? 

Ég læt þig hafa' í staðinn 

beinið sem ég fann.  

Það er sjáðu utan á því 

ofurlítið ket, 

og seinna skal ég gefa þér 

meira ef ég get. 

Ég verð nú ekki lengi að 

naga beinið þitt, 

en náttúrulega máttu 

skoða litla skinnið mitt. 

En ef hann fer að væla og 

ef það koma tár, 

þá ættir þú að vara þig, 

því ég get orðið sár. 

 

 

 

 

 

 


