Tänka tänka
Tänka tänka,
vi ska
Tänka tänka,
bara
Tänka tänka
får vi se
Gnugga gnugga
Vi ska
Gnugga gnugga
Bara
Gnugga gnugga
Ett två tre
Hela huvet börjar knaka
Hela hjärnan börjar spraka
Vi har fått en ny idé !
Kolla kolla
Uppåt
Kolla kolla
Neråt
Kolla kolla
får vi se
Forska forska
Hitåt
Forska forska
Ditåt
Forska forska ett två tre
Hela huvet börjar knaka
Hela hjärnan börjar spraka
Vi har fått en ny idé !
Instrumentalsnutt och sen Hela huvet börjar knaka…

Krasch bom bang
Jag gjorde häromdagen ett litet experiment
Jag skulle ge min mamma en jättefin present
jag blandade och hällde
det rykte och det smällde
det bubblade och puttrade och plötsligt sa det:
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
En annan gång så var det min hamster som var sjuk
Jag skulle ge till honom en magisk hälsodryck
jag blandade och hällde
det rykte och det smällde
det bubblade och puttrade och plötsligt sa det:
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
Sen skulle jag ha fölsedag, få paket med saker i
Det ville jag ju fira med ett fint fyrverkeri
jag blandade och hällde
det rykte och det smällde
det bubblade och puttrade och plötsligt sa det:
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
Krasch bom bang!
Pang !
Pang !

Telefonsång

1: Hallå Hallå, är ni där?
2: Hallå Hallå, vi är här!
(båda) Hallå Hallå, vi pratar på
med varandra
2. Hallå Hallå, är det bra?
1. Hallå Hallå, som det ska!
Hallå Hallå, vi pratar på
med varandra
1. Hallå ! 2. Hallå !
1. Hallå ! 2. Hallå !
1. Och slår vi numret förstås
2. Då ringer det här hos oss
Hallå Hallå, vi pratar på
med varandra
2.Vi åker bort några mil
1. men med vår lilla mobil
Kan vi ändå ju prata på
med varandra
1. Hallå ! 2. Hallå !
1. Hallå ! 2. Hallå !
(Alla)
.Ring Ring!
.Pling Pling!
Ring ,Pling Pling Pling!
Pip pip!
Beep beep!
1. Hallå ! 2. Hallå !
1. Hallå ! 2. Hallå !
1..Hallå Hallå är ni där?
2.Hallå Hallå vi är här!
Hallå Hallå, vi pratar på
med varandra
med varandra
med varandra (svagare o svagare)
1. och 2. avser om man vill sjunga med två grupper mot varandra

Hjulsång

Det går runt som ett hjul
Ja det mesta som snurrar är kul
Tänk vad bra att slippa gå
Bara rulla, rulla på - i vår hjulsång
i vår hjulsång
den går runt, bara runt, varje gång,

Dom är fram, dom är bak
Och dom snurrar på cyklar och flak
Hjul på bilar, bussar, tåg
Alla rullar, rullar på - i vår hjulsång
i vår hjulsång,
den går runt, bara runt, varje gång,
La la la…

Vad skönt att slippa

Samma sak varenda da
Åh vad skönt att slippa!
En uppfinning kan vara bra
Då så får man slippa
Diska disk det kan va trist
Åh vad skönt att slippa!
En diskmaskin är bra, javisst
Då så får man slippa
När man inte orkar gå
Åh vad skönt att slippa!
I rulltrappan där kan man stå
Då så får man slippa
Tv:n ska slås på och av
Åh vad skönt att slippa!
En fjärrkontroll det kan man ha
Då så får man slippa
Åh vad skönt att slippa!
Åh vad skönt att slippa
Åh vad skönt att slippa
Åh vad skönt att slippa
Åh vad skönt att slippa
Åh vad skööönt!

Snilleblixt
När man ska va listig och komma på nåt smart
Så kliar man sitt huvud och försöker tänka klart
Då hörs nånting som surrar i luften ovanför
Vad är det man hör?
Snilleblixt snilleblixt
Åh åh åh !
Snilleblixt snilleblixt
Åh åh åh !
Han far genom luften
Snabb som en raket
när ingen kan svaret
då är det han som vet !

Snilleblixt snilleblixt
Åh åh åh !
Snilleblixt snilleblixt
Åh åh åh !
Snilleblixt snilleblixt
Åh åh åh !
Snilleblixt snilleblixt
Åh !
Jag ber och jag bönar
att han ska va här
Han kommer ibland men
- man vet aldrig när !
Snilleblixt snilleblixt…

Roboten Robert

Han är snäll - gör alltid som man säger
Han kan hjälpa till med en massa grejer
Bära tunga saker fixar han ju lätt
Behöver aldrig äta, han är alltid mätt
Robert, Robert, roboten Robert
Han är Roboten Robert !
Han kan mycket men – han kan inte allt
Inte skilja på socker eller salt
Han blir inte rädd ens om han ser en haj
Och när han vill kramas ropar alla : aj!
Robert, Robert, roboten Robert
Han är Roboten Robert !
Robert, Robert, roboten Robert
Han är Rob0ten Robert !

Planeterna
Ser du stjårnan i det blå som lyser så
Om man vinkar blinkar den tillbaka då?
Jag vill gärna va
där en vacker dag
Om några år, tror jag det går
Kanske kan man åka i raketerna
susa genom rymnden mot planeterna
Kanske någon gång
sjunger vi en sång
uppifrån ett litet moln
nån gång

vers 2 en gång till och två extra ”nån gång”

Uppfinningsrik

Rik ,jag är rik
Upp upp upp uppfinningsrik
Känner mig rik,
när jag hör härlig musik
då tänker jag bra
den gör mej så gla´
då funkar allt som det ska!
Och varje år
Hitt hitt hitt hittar jag på
Och varje dag
Upp upp upp upptäcker jag
Jag känner mig rik
Så uppfinningsrik
Jag uppfinner med musik !
La da da da…
Jag känner mig rik
Så uppfinningsrik
Jag uppfinner med musik !
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