Sångtexter till figurerna i förpackning nr 5
Båt

Pirat

En liten båt
En liten båt blir ofta våt,

Sjörövar Fabbe
Sjörövar Fabbe, e farfars far,
är minsann en sjusärdeles karl.
Kring alla hav han far och far,
Tjo ha hade littan lej.
Sjörövaryrket passar’n bra,
Det är bara att röva att ta.
Och det, sa Fabbe, det gillar jag,
Tjo ha hade littan lej.
Men då.. vad står på?
Fabbe blir plötsligt blek och grå!
Oj då,
Vad står på?
oj oj oj oj oj oj OJ!

(håll ihop händerna och kupa de som en båt, gunga fram och
tillbaka med händerna)

om magen när det stänker.
(peka på magen och slå ut med händerna)

En liten båt blir ofta våt,
(gunga händerna fram och tillbaka)

om magen när det stänker,
(peka på magen)

Jag undrar vad den tänker…
(peka med pekfingret på huvudet)

Den tänker på att böljan blå,
(gestikulera med handen som vågor)

där simmar små små fiskar.
(sätt ihop handflatorna, vicka på händerna)

den tänker att på böljan blå,
där simmar små små fiskar,
Jag undrar vad dom viskar…
(sätt pekfingret för läpparna)

Dom viskar att det finns en skatt,
(gör en fyrkant med händerna)

långt ner på havets botten.
(peka neråt)

Dom viskar att det finns en skatt,
långt ner på havets botten,
Jag undrar vem som fått den…
(slå ut med händerna med handflatorna uppåt)

Jo, det var när jag fick dig,
För du var den skatten!
och jag blev glad som katten!

Båt
En kulen natt
En kulen natt, natt, natt (håll för ögonen)
Min båt jag styrde (ratta med händerna)
På havets vå-ga-de, vå-gå-de, våg
(gör vågrörelser med ena handen)
så skummet yrde (slå ut med händerna)

Och vart jag så-ga-de, så-ga-de, såg
(håll handen som du spanar)

På havets vå-ga-de, vå-ga-de, våg
(gör vågrörelser med ena handen)

Långt neri djupet...…
(gör slingrande rörelser nedåt med handen)
En fisk jag såg (simma som en fisk med handen)
Och det var DU (peka på grannen)

Sjörövar Fabbe, farfars far,
är minsann en sjusärdeles karl.
Men han är sjösjuk alla dar,
Tjo ha hade littan lej.
Stormen ryter och åskan går,
havet brusar och seglena slår.
Ner i kajutan Fabbe går,
Tjo ha hade littan lej.
Kräks och svär och mår inte bra,
bättre väder det vill jag nog ha.
Annars, sa Fabbe, slutar jag,
Tjo ha hade littan lej.
Men då.. Vad står på?
Fabbe blir plötsligt blek och grå!
Oj då!
Vad står på?
Oj oj oj oj oj oj OJ!
Men det är nåt ingen mänska förstår,
varför alltid så illa jag mår!
Bara båten guppar och går,
Tjo ha hade littan lej.
Sjörövar Fabbe, farfars far,
är minsann en sjusärdeles karl.
Men han är sjösjuk alla dar.
Tjo ha hade littan lej.

Blomma

Tåg

Idas sommarvisa
Du ska inte tro det blir sommar,
ifall inte nån sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön,
och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön.
Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.
Och smultron det gör jag åt barna,
för det tycker jag dom kan få,
och andra små roliga saker
som passar när barnen är små.
Och jag gör så roliga ställen,
där barnen kan springa omkring,
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

Tingelingeling tåget går
Tingelingeling, nu ska tåget gå
uti vida världen
den som femtio öre har
får följa med på färden.
Se (Pelle), se (Pelle) nu löser (han) biljett, så stiger
(han) på och vinkar glatt hejdå.

Present

(visa gap från armbågarna, öppna och stäng)

Ja må hon leva!
Ja, må hon leva!
Ja, må hon leva!
Ja, må hon leva uti hundrade år!
Javisst ska hon leva!
Javisst ska hon leva!
Javisst ska hon leva uti hundrade år!
Och när hon har levat
Och när hon har levat
Och när hon har levat uti hundrade år!
Ja, då ska hon skjutas.
Ja, då ska hon skjutas
Ja, då ska hon skjutas på en skottkärra fram!
Och när hon har skjutits
Och när hon har skjutits
Och när hon har skjutits på en skottkärra fram!
Ja, då ska hon hängas
Ja, då ska hon hängas
Ja, då ska hon hängas på en häst bak-och-fram!

De lekande sitter i ring eller spridda i rummet. Ledaren springer
med små steg runt i rummet och stannar vid ”på färden”, vid
någon kamrat. (Pelle) ställer sig bakom ledaren med händerna
på hans axlar och tåget tuffar vidare. Tåget tuffar vidare, så att
alla får lösa biljett.

Haj
Do do dodododo do (x2)
Det var en tjej – Do do dodododo do

(håll takten genom att knäppa med fingrarna eller klappa på knäna)

Det var en grabb – Do do dodododo do.
Dom simma ut – Do do dodododo do
(gör simrörelser)

Och längre ut – Do do dodododo do.
Men då kom…
HAJARNA, HAJARNA, HAJARNA, HAJARNA
(skär luften med händerna framför dig)

O Pappa haj – Do do dodododo do
(visa stort gap med armarna, öppna och stäng)

O Mamma haj – Do do dodododo do
O Mormor haj – Do do dodododo do
(visa gap med knutna nävar, öppna och stäng)

O mini haj – Do do dodododo do

(visa gap med tummen och pekfingret, öppna och stäng)

Do do dodododo do (x2)
Dom tog en arm – Do do dodododo do
(skaka på armen)

Dom tog en till – Do do dodododo do
(skaka på den andra armen)

Dom tog ett ben – Do do dodododo do
(skaka på benet)

Dom tog ett till – Do do dodododo do
(skaka på andra benet)

Dom tog en knopp – Do do dodododo do
(skaka på huvudet)

Dom tog en kropp – Do do dodododo do
(skaka på hela kroppen)

Och det blev Blooooood
(darra med handen)

