Sångtexter till figurerna i förpackning nr 2

Teddybjörnen Fredriksson
För länge sen,
när jag fyllde fyra år
fick jag en gåva av min far
En fin present,
när jag fyllde fyra år
som jag sen så länge hade kvar

Teddybjörnen Fredriksson
ja så hette han
en gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson
hans nos den var av garn
ja han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
en gång var han bara min,
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson,
hans nos den var av garn,
ja han var min bästa vän,
när jag var ett litet barn.

Teddybjörnen Fredriksson
ja så hette han
en gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson
hans nos den var av garn
ja han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Och varje kväll,
var han så go och mjuk,
då värmde han min säng så varmt
han var så snäll,
en gång när jag blev sjuk
så fick jag sova på hans arm

Björn /nalle

Björn /nalle

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
en gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddy björnen Fredriksson
hans nos den var av garn
ja han var min bästa vän
när jag var ett litet barn..
Men åren gick
jag glömde bort min vän
och jag blev gift och fick ett barn
och så igår
när hon fyllde fyra år
fick hon en teddybjörn av sin far

Mors lilla Olle
Mors lilla Olle i skogen gick,
rosor på kinden och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå,
“Bara jag slapp att så ensam här gå!”
Brummelibrum, vem lufsar där?
Buskarna knaka.
En hund visst det är..?
Lurvig är pälsen. Men Olle blir glad:
“Å, en kamrat, det var bra,
se god dag!”
Klappar så björnen med händer små,
räcker fram korgen:
“Se där, smaka på!”
Nalle, han slukar mest allt vad där är:
“Hör du, jag tror att du tycker om bär!”
Mor fick nu se dem, gav till ett skri.
Björnen sprang bort, nu är leken förbi.
“Åh, varför skrämde du
undan min vän?”
Mor lilla, be honom komma igen!”

Björn /nalle
Björnen sover
Björnen sover, björnen sover
i sitt lugna bo.
Han är inte farlig,
bara man är varlig.
Men man kan dock,
men man kan dock
honom aldrig tro.

Polis
Här är polisen som mitt i gatan står,
han visar hur man kör,
han visar hur man går.
Ibland blir det stopp
och då är gatan fri,
då kilar alla bilarna så kvickt förbi.
Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut.
Mammorna komma förbi
med sina små.
De trilskas ju ibland
och mamma säger då:
”och är du ej snäll
och lyder mamma nu,
så tar poliskonstapeln dej,
det vet du ju!”
Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu.

Hammare och spikar

Jag hamrar och spikar,
jag bygger en bil.
Jag sågar och gnider
och drar med min fil.
Jag målar och målar
med tjockt och med tunt.
Jag startar min motor
och bilen kör runt.

Bonde och bondgård
Djuren på bondgården
Melodi: Hjulen på bussen
Kossan i lagår´n säger mu mu mu,
Mu mu mu, mu mu mu.
Kossan i lagår´n säger mu mu mu,
hela långa dagen.
Grisen i stian säger nöff, nöff, nöff...
Ankorna i dammen säger kvack, kvack, kvack...
Fåren i hagen säger bä, bä bä...
Hunden på gården säger vov, vov, vov...

Bonde och bondgård
Per Olsson han hade en bonnagård
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en ko
Ian-lian-lej
Och det var mu-mu här
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård,
Ian-lian-lej
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en gris
Ian-lian-lej
Och det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff, här var det nöff
Det var mu-mu här
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det en häst
Ian-lian-lej
Och det var gnägg-gnägg här
Det var gnägg-gnägg där
Här gnägg, där gnägg, här var det gnägg
Det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff, här var det nöff
Det var mu-mu här
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej

Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-lej
Och på den gården fanns det ett får
Ian-lian-lej
Och det var bää-bää här
Det var bää-bää där
Här bää, där bää, här var det bää
Det var gnägg-gnägg här
Det var gnägg-gnägg där
Här gnägg, där gnägg, här var det gnägg
Det var nöff-nöff här
Det var nöff-nöff där
Här nöff, där nöff , här var det nöff
Det var mu-mu här,
Det var mu-mu där
Här mu, där mu, här var det mu
Per Olsson han hade en bonnagård
Ian-lian-leeeeeeej

Groda
Små grodorna
Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se.
Ej svansar, ej svansar
ej öron hava de.
Ej svansar, ej svansar
ej öron hava de.
Ko-ack-ack-ack, ko-ack-ack-ack, ko-ack-ack-ack-ackack.Ko-ack-ack-ack, ko-ack-ack-ack, ko-ack-ack-ackack-ack.

Snigel
Lilla snigel
(håll upp pek- och långfinger som antennerna på en snigel)

Lilla snigel akta dej, akta dej, akta dej.
(håll varnande ut pekfingret)

Annars tar jag DEJ.
(pip barnet i magen)

