
Október sönglög og þula mánaðarins fyrir 5.ára 

 

Dagarnir / þula 

 
Sunnudagur sagði: 

Þorið þið að mæta mér ? 

Mánudagur flýtti sér. 

Þriðjudagur þagði. 

Miðvikudagur fór svo flatt 

Að fimmtudagur um hann datt. 

En föstudagur hljóp svo hratt 

Að hendur á hann lagði 

Laugardagur byrstur mjög í bragði. 

En þá er vikan liðin 

Og kyssti litlu börnin 

sem lásu og voru iðin. 

Þetta er alveg satt. 

Svo kemur næsta vika 

Þá gengur það nú glatt 
 

 

Lagið um líkamann 

Er þetta penni? - Nei, þetta er enni. 

Er þetta kaka? -Nei, þetta er haka. 

Er þetta Stebbi? - Nei, þetta er nebbi. 

Er þetta Unnur? - Nei, þetta er munnur. 

Er þetta tár? - Nei, þetta er hár. 

Er þetta lunga? - Nei, þetta er tunga. 

Er þetta skinn? - Nei, þetta er kinn. 

Er þetta önd? - Nei, þetta er hönd. 

Er þetta slingur? - Nei, þetta er fingur. 

Er þetta hagi? - Nei, þetta er magi. 

Eru þetta skæri? - Nei, þetta er læri. 

Er þetta tré? - Nei, þetta er hné. 

Er þetta gil? - Nei, þetta er il. 

Er þetta ká? - Nei, þetta er tá. 

Er þetta skass? - Nei, þetta er rass. 



  

Vísifingur, vísifingur hvar ert þú? 

 

Vísifingur, vísifingur hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

Langatöng, langatöng hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

Baugfingur, baugfingur hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn. 

Litlifingur, litlifingur hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég. 

Góðan daginn, daginn, daginn.  

 

Lagið um vikudagana 

Sunnudagur og sitja saman 

Mánudagur og Mannfreð bakar 

Þriðjudagur og þvott á snúru. 

Miðvikudagur og mæðir á. 

Fimmtudagur og fara í heimsókn. 

Föstudagur og fullt að kaupa. 

Laugardagur og laga til 

1,2,3,4,5,6,7 

dagar og kallast vika 

 

Fyrst á réttunni 
Fyrst á réttunni , svo á röngunni 

tjú, tjú, trallalla. 

Fyrst á réttunni , svo á röngunni 

tjú, tjú, trallalla. 



Fiskarnir tveir 
 

Hafi þið heyrt söguna um fiskana tvo 

sem ævi sína enduðu í netinu svo. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir, 

þeir voru ósköp litlir, báðir tveir. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt 

Einn lítill, tveir litlir fingur 
 

Einn lítill, 

tveir litlir, 

þrír litlir fingur, 

fjórir litlir, 

fimm litlir 

sex litlir fingur, 

sjö litlir, 

átta litlir, 

níu litlir fingur, 

tíu litlir fingur á höndum. 

Tíu litlir, 

níu litlir, 

átta litlir fingur, 

sjö litlir, 

sex litlir, 

fimm litlir fingur, 

fjóri litlir, 

þrír litlir, tveir litlir 

einn lítill fingur á hendi. 



Bumbukarlinn 

 

Ég er karl með stóra bumbu 

sem ég nota eins og trumbu 

Bom bo rom bom 

Bom Bo rom bom bom bomm 

Það er ekki gott að ganga 

þegar bumban fer að hanga 

bom bo…………………………… 

Það er líka vont að hoppa 

þegar bumban fer að skoppa 

bom bo…………………………….. 

Það er ekki hægt að hlaupa 

hætta verð ég nammi´að kaupa 

Bom bo………………… 

En þá hverfur þessi bumba 

sem er alveg eins og trumba 

Bo bom……………….. 

Eeeen 

það er svo gott að hafa bumbu 

sem ég nota eins og trumbu 

Bom bo……………………… 

 

Ég fór í dýragarð í gær 

Ég  fór í dýragarð í gær, 

og gettu hvað ég sá: f-f-ffílinn 

þar ég sá. 

Ég fór í dýragarð í gær 

og gettu hvað ég sá:t-t-ttígrísdýr 

ég sá! 

Ég fór í dýragarð í gær, 

og gettu hvað ég sá k-k-kengúru 

ég sá! 
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Hreyfa litla fingur 

 

Hreyfa litla fingur, hreyfa litla fingur, 

hreyfa litla fingur og fjósa eins og skot. 

Hreyfa litla nebba, hreyfa litla nebba, 

hreyfa litla nebba og frjósa eins og skot. 

(Hreyfa litla rassa, fætur, hendur, maga, eyru, augu, höfuð o.s.frv.) 

 

 


