Om orden inte fanns..
Aj, aj, aj, om orden inte fanns
om alla ord var borta
gömda någonstans
Oj, oj, oj, det skulle aldrig gå
om du ha nåt att säga
och ingen kan förstå!

Mellansnack (Barnen svarar berättaren):
Tänk om du möter någon du känner på gatan
och så vill du hälsa men så blir det bara: öh

Eller om du kanske har råkat knuffa till någon så att
den har gjort sig illa. Då vill du ju så klart be om
ursäkt och då går man fram och säger: uh uh
Tänk om det är födelsedag och man ska hurra för
födelsedagsbarnet, så blir det bara: ugh- ugh, ugh-ugh
ugh- ugh, ugh-ugh

Mjuka ord
Zum zum zum, zum zum zum
här kommer sången om mjuka ord
Zum zum zum, zum zum zum
sången om mjuka ord
Som bomull fluffig och fin
som pälsen på en kanin
som kuddar fyllda med dun
mjuka små fjun
Zum zum zum, zum zum zum
här kommer sången om mjuka ord
Zum zum zum, zum zum zum
sången om mjuka ord
Som lammen ulliga grå
som gräsmattan att ligga på
som ängen lummig och grön
blommig och skön
Zum zum zum, zum zum zum
här kommer sången om mjuka ord
Zum zum zum, zum zum zum
sången om mjuka ord

Rimsång
Det var en katt
och det var natt
han rulla hatt
och satt in en rabatt
med en servett
han torka svett
- för det var hett
det var en hund
som var så rund
han gick på grund
och somnade en stund
och i en vik
där satt en tik
och samla´spik
ååååååh rimma det är lätt, lätt som en kotlett-plätt
meeeen sluta det är svårt, ja det sitter hårt åt!
det var en mus
som gjorde bus
det gick ett sus
när musen åt en lus
och ur ett hål
kom det en ål
och ropa ”skål!”
ååååååh rimma det är lätt…
da daramdao… (barnen härmar elgitarrsolo)
turutitut, turuti tut …
(barnen härmar trumpetsolo)
ååååååh rimma det är lätt,…
det var en sång
som var så lång
den kom igång
en gång på vår balkong
sen kom en trut
som hette Rut - sen var det slut.

Ordet på tungan
Jag hade ordet på tungan
jag skulle säga en sak
upp i luften ordet flög
Sen var det borta
a-djö
Var är ordet ?
(viskas)
Var är ordet?
Var var var?
Jag hade ordet på tungan
jag skulle säga en sak
jag stod å baka äppelpaj
sen var det borta
Bye bye
Var är ordet ?
Var är ordet?
Var var var?
Jag hade ordet på tungan
Jag skulle säga en sak
Då kom vår katt och jama, miao!
Sen var det borta!
Ciao ciao!
Var är ordet ?
Var är ordet?
Var var var?

Gissa ord
Barnen:
Vi vill ha en båge
en båge vill vi ha
vi vill ha en båge
en båge ska det va!
Försångare: Är det en regnbåge?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: En pilbåge?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: Vad är det då, säg det högt till oss
Kören: En ostbåge förstås!
Barnen:
Vi vill ha en krona, en krona vill vi ha
Vi vill ha en krona, en krona ska det va
Försångare: Är det en trädkrona?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: En kungakrona?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: Vad är det då säg det högt till oss
Barnen: En femkrona förstås!
Barnen:
Vi vill ha en sticka, en sticka vill vi ha
Vi vill ha en sticka, en sticka ska det va!
Försångare: Är det en strumpsticka?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: En tändsticka?
Barnen: Nej nej nej!
Försångare: Vad är det då, säg det högt till oss
Barnen: En retsticka förstås !

Hårda ord
Hårda ord
Hårda ord
Jag vill inte höra dina hårda ord
Dumma dej, Stick iväg
Du med dina hårda ord.
Hoa
Hoa
Om jag nån gång ramlar kallar du mig klant
Om jag börjar gråta kallar du mig fjant
Jag glömde tvätta händerna du kalla mig för gris
Jag tycker faktiskt bara du är orättvis
Hårda ord
Hårda ord
Jag vill inte höra dina hårda ord
Dumma dej, Stick iväg
Du med dina hårda ord.
Sluta gnälla, sluta skälla
Kan vi inte vara snälla
Jag vill inte höra mer
Nana nana na na
Hårda ord
Hårda ord
Jag vill inte höra dina hårda ord
Dumma dej, Stick iväg
Du med dina hårda ord
Hoa
Hoa

Bakvända ord
I vår fågelbur
finns ett litet djur
en burfågeö, en burfågel
i vår fågelbur
I vår motorbåt
Finns en grej av plåt
En båtmotor, en båtmotor
I vår motorbåt
Dip dip didelidam dam
Bak blir fram och fram blir bak
Dip dip didelidam dam
Och vips – blir ordet en annan sak!

På vårt tegeltak
Finns en tegelsak
Ett taktegel, ett taktegel
På vårt tegeltak
Dip dip didelidam dam…

Lilla Fisken
Lilla Fisken du
ta och simma nu
fort iväg till alla dina vänner
i det stora blå
kan du prata på
säga hej till alla som du känner
Lilla Fisken du
var nu inte sur
du ska va´ bland alla andra fiskar
dom kan nog förstå
om du är blyg ändå
det går bra även om du viskar
blubb, blubb, blubeliblubb blubb
blubb, blubb, blubeliblubb blubb
Lilla Fisken du….
ta och simma nu…..
sim sim simelisim…

När man har ord
Man kan förstå vad en kompis säger
man kan berätta en massa grejer
för alla killar och alla tjejer
när man har ord!
Åh orden kan va långa
Åh orden kan va många
Åh kringliga och krångliga
Och man kan viska och man kan prata
och man kan skoja och man kan tjata
och man kan gnälla och man kan gnata
när man har ord!
när man har ord
när man har ord
när man har ord
när man har ord!

Tusen ord
Nu kan alla sjunga
nu kan alla gunga
gamla eller unga
- alla kan va´med.
Tänk att alla orden
hoppa´upp ur jorden
ja, så in i norden
är ni med på det!
La di dadidadi-deia
la di dadidaidei
jag har tusen ord att säga
och jag säger dom till dej
Nu kan alla klappa
nu kan alla rappa
mamma och pappa
- alla kan va´med
Nu kan alla vinka
nu kan alla blinka
vicka på sin skinka
är ni med på det!
La di dadidadi-deia
la di dadidaidei
jag har tusen ord att säga
och jag säger dom till dej

