
Söngt ext ar sem sungni r eru í Músahóp Vor 2018.  

 

Fi ngur ni r 

Þu mal fi ngur, þumal fi ngur,  

hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Ví sifi ngur, ví sifi ngur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Langat öng, l angat öng,  hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Baugfi ngur, baugfi ngur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Litlifi ngur, litlifi ngur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Vi nstri hönd, vi nstri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 Hægri  hönd, hægri hönd, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég.  

Góðan dagi nn, dagi nn,  dagi nn.  

 

 Vi ð erum vi nir 

:,: Vi ð erum vi ni r:,: 

:,: ég og þú:,: 

:,:l ei kum okkur saman: ,: 

:,: ég og þú:,: 

 

Bangsi l úrir 

 

Bangsi  l úrir, bangsi l úrir 

b æl i sí nu í. 

Hann er st undum st úrinn,  

st yrfi nn eftir l úri nn.  

Að hann sofi, að hann sofi  

engi nn treysti r því. 

 

Þú skalt kl appa 

Þú skal t kl appa ef  

þú hef ur l étt a l und,  

þú skal t kl appa ef  

þú hef ur l étt a l und,  

þú skal t kl appa all an dagi nn,  

svo það heyri st út um bæi nn.  

Þú skal t kl appa ef þú hef ur l étt al und.  

 

Sett u í st aði nn f yri r kl appa: St appa, 

s mel l a, banka á höf uði ð og segj a j ú-hú 

og í sei nast a eri ndi nu ger a allt í röð.  

 

Hátt uppí fj öll unum 

 

Hátt uppí fj öll unum þar búa trölli n.  

Tr öll apabbi , tröll ama mma og litli 

tröllirölli  

Pú sagði  tröll apabbi  

Pú sagði  tröll ama mma 

En hann litli tröllirölli sagði  ekki  nei tt – 

Ussss 



 

Fi mm litlir apar sát u uppi’ í tré 

 

Fi mm litlir apar sát u uppi’ í tré,  

þei r vor u’  að strí ða krókódíl: 

,, Þú nær ð ekki  mér!” 

Þá kom hann herra Krókódíll 

h ægt og ról ega og ... amm!  

 

Fj óri r, þrír,t vei r, ei nn litlir apar ... 

 

Mat arl agi ð 

 

Al l ur mat ur á að f ara 

upp í munn og of an í maga.  

Heyri ð það, heyri ð það 

svo ekki  gauli gar ni rnar. 

 

Í l ei kskól a er ga man 

Í l ei kskól a er gaman, þar l ei ka 

al lir saman.  

Lei ka úti og i nni  og allir eru með.  

Hnoða l ei r og lit a, þi ð æt t uð bar a 

að vit a 

hvað allir eru dugl egi r í 

l ei kskól anum hér. 

 

Tvö skref til hægri  

Tvö skr ef til hægri  

og t vö skr ef til vi nstri. 

Beygj a ar ma, rétt a ar ma,  

kl appi , kl appi , kl app.  

  

Hál f an hægri hri ng,  

hál f an vi nstri hri ng.  

Hné og magi , 

brj óst og enni , 

kl appi , kl appi , kl app.  

 

Hani, krummi , hundur, sví n  

 

Hani , krummi , hundur, sví n  

hest ur, mús, tittli ngur. 

Gal ar, krunkar, gel tir, hrí n 

hneggj ar, tístir, syngur. 

 

Hver var að hl æj a 

Hver var að hl æj a þegar ég kom i nn?  

Kannski  það hafi veri ð kött uri nn.  

:,: Æi (j æj a) nú j æj a, l átum hann hl æj a,  

kannski  að hann hl æi  ekki  í annað 

si nn:,: 

Fi ngraþul a 

 

Þu mal fi ngur er ma mma,  

sem var mér v ænst og best.  

Ví sifi ngur er pabbi , 

 sem gaf mér rauðan hest.  

Langat öng er br óði r, 

 sem býr til f all eg gull. 

 Baugfi ngur er systir, 

 sem prj ónar sokka úr ul l. 

 Litlifi ngur er bar ni ð, 

 sem l ei kur að skel , 

 Litli pí nu angi nn,  

 sem st ækkar svo vel . 

 Hér er allt f ól ki ð svo f all egt og nett, 

 fi mm er u í bænu m ef tal i ð er rétt. 



 Ósköp v æri  gaman í þessum hei m,  

 Ef öll um k æmi  saman,  

 j af n vel  og þei m.  

 

Lital agi ð 

 

Gul ur, rauður, gr ænn og bl ár  

svart ur, hvít ur, fj ól ubl ár. 

Br únn og bl ei kur banani , 

appel sí nat al andi . 

Gul ur, rauður, gr ænn og bl ár 

svart ur, hvít ur, fj ól ubl ár. 

 

Str æti svagni nn 

j óli n á str æt ó snúast hri ng, hri ng, hri ng 

hri ng, hri ng, hri ng, hri ng, hri ng, hri ng 

Hj óli n á str æt ó snúast hri ng, hri ng, 

hri ng 

út um all an bæi nn.  

 

Dyr nar á str æt ó opnast  út og i nn... 

Peni ngar ni r í str æt ó segj a kli ng... 

bíl stj óri nn í str æt ó segj a kli ng.... 

Fl aut an í str æt ó segi r bi bú bi bú... 

Fól ki ð í str æt ó segi r bla bl a bl a... 

Bör ni n í str æt ó segj a hí, hí, hí.... 

 

Bát as mi ðuri nn 

Ég negli og saga og smí ða mér bát  

og sí ðan á sj ói nn ég sigl i með gát. 

Og bát uri nn vaggar og vel ti st um s æ, 

ég fj örugum fi skum með f æri nu næ.  

 

 

Di ng, dong 

,, Di ng dong,“ sagði  lítill gr ænn froskur 

ei nn dag.  

,, Di ng dong,“ sagði  lítill gr ænn froskur.  

,, Di ng dong,“ sagði  lítill gr ænn froskur 

ei nn dag 

og svo lí ka ,, di ng dong spoj oj oj oj oj o.“ 

  

,, Mm unn,“ sagði  lítil græn eðl a ei nn 

dag.  

,, Mm unn,“ sagði  lítil græn eðl a.  

,, Mm unn,“ sagði  lítil græn eðl a ei nn 

dag 

og svo lí ka ,, mm unn ununununun.“ 

,, Ki ng kong,“ sagði  st ór svart u api  ei nn 

dag.  

,, Ki ng kong,“ sagði  st ór svart ur api . 

,, Ki ng kong,“ sagði  st ór svart ur api  ei nn 

dag 

og svo lí ka ,, ki ng kong ohohohohoh.“ 

  

,, Mj á mj á,“ sagði  lítil grá ki sa ei nn dag.  

,, Mj á, mj á,“ sagði  lítil grá ki sa.  

,, Mj á mj á,“ sagði  lítil grá ki sa ei nn dag 

og svo lí ka ,, mj á, mj á, mj ááááá.“ 

  

,, Bl úbb bl úbb,“ sagði  lítill bl ár fi skur 

ei nn dag.  

,, Bl úbb bl úbb,“ sagði  lítill bl ár fi skur. 

,, Bl úbb bl úbb,“ sagði  lítill bl ár fi skur 

ei nn dag 

og svo lí ka ,, bl úbb bl úbb 

bl úbbbl úbbbl úbbbl úbbbl úbb.“ 

  

,, Dsss dsss,“ sagði  lítil gul  fl uga ei nn 

dag.  

,, Dsss dsss,“ sagði  lítil gul  fl uga.  

,, Dsss dsss,“ sagði  lítil gul  fl uga ei nn 

dag 

og svo lí ka ,, dsss dsss 

dssssssssssss.“ 

  



,, Voff voff,“ sagði  lítill brúnn hundur 

ei nn dag.  

,, Voff voff,“ sagði  lítill brúnn hundur.  

,, Voff voff,“ sagði  lítill brúnn hundur 

ei nn dag 

og svo lí ka ,, voff voff 

voff voff voff voff voff.“ 

 

Fi skal agi ð 

Nú skul um vi ð að syngj a um 

fi skana t vo 

Se m ævi  sí na enduðu í neti nu svo.  

Þei r synt u og synt u og synt u um allt 

En ma mma þei rra sagði : Vat ni ð er kal t 

 
Baba, búbú, baba, bú!  
Baba, búbú, baba, bú!  
Þei r synt u og synt u og synt u um allt 
En ma mma þei rra sagði : Vat ni ð er kal t! 

Annar hét Gunnar en hi nn hét Gei r,  
þei r vor u pí nulitlir báði r tvei r.  
Þei r synt u og synt u og synt u um allt  
en ma mma þei rra sagði : Vat ni ð er 
kal t!  
Baba, búbú, baba, bú!  
Baba, búbú, baba, bú!  
Þei r synt u og synt u og synt u um allt  
en ma mma þei rra sagði : Vat ni ð er 
kal t!´ 

Ég ætl a að syngj a  

g ætl a að syngj a 

Ég ætl a að syngj a 

Ég ætl a að syngj a líti ð l ag.  

Hér na er u augun,  

hér na er u eyr un,  

hér na er nebbi nn mi nn 

og munnuri nn.  

Ég ætl a að syngj a  

Ég ætl a að syngj a  

Ég ætl a að syngj a líti ð l ag.  

Hér na er bri ngan,  

hér na er nafli nn,  

hér na er rassi nn mi nn 

og búkuri nn.  

Ég ætl a að syngj a 

Ég ætl a að syngj a 

Ég ætl a að syngj a líti ð l ag.  

Hér na er u fi ngur ni r, 

Hér na er höndi n, 

Hér na er ol nbogi nn  

Og handl egguri nn.  

Ég á ga ml a fr ænku 

Ég á gaml a fr ænku sem hei tir 

I ngebor g. Vi ð eftir henni  her mu m er 

hún gengur ni ður á t org.  

Og svo svei fl ast fj öðu' ri n og fj öðu' ri n 

svei fl ast svo.  

Og svo svei fl ast fj öðu' ri n og fj öðu' ri n 

svei fl ast svo.  

Og svo svei fl ast hatt urinn....  

Og svo svei fl ast sj ali ð...  

Og svo svei fl ast karf an....  

Og svo svei fl ast pil si ð....  

Og svo svei fl ast fr ænkan... 

 

 

 

 

 



Vi ð göngum mót hækkandi sól  

 

Vi ð göngum mót hækkandi  sól, sól, sól, 

og sj áum hana þýða al lt, semkól , kól , 

kól , 

:,: svo v ætl ur nar streyma    

og vetri num gl ey ma,  

því vori ð er komi ð með sól, sól, sól. :,: 

 

Ó,  heill sé þér bráðl át a vor, vor, vor 

og vel komi ð að gr ei kka okkar spor, 

spor, spor, 

:,: því ær sl  þí n og l æt   i    

og ól gandi  k æti  

er æskunnar par adí s, vor, vor, vor. :,: 

 

Lubbal ög: 

 

Mm 

Músi n mj úka 

má hún f á 

í magann si nn 

mei ri ost, mei ri ost ? 

m,  m, m, m, m, m.  

 

Músi n maul ar  

mj úkan osti nn.  

Má ég f á 

mj úkan ost, músar ost  

m,  m, m, m, m, m? 

 

 

Aa 

A, a, a, hvað amma er góð,  

afi er líka gæðabl óð.  

Afi segi r a, a, a, 

amma svar ar. Ha? 

 

Amma segi r: Alli mi nn,  

Al li, þú ert best a ski nn.  

Al li segi r a, a, a, 

amma svar ar: Tj a  

 

Bb 

Bl ása sápukúl ur,  

bl ása sápuból ur. 

Bl ása, mása og bl ása 

b, b, b, b, b. 

 

Sj á þær úti svíf a 

sj á þær hærr a klíf a. 

Bl ása, mása og bl ása 

b, b, b, b, b. 


