
Sångtexter till figurerna i förpackning nr 1

Blommig falukorv
Jag vill ha blommig falukorv  
till lunch, mamma,  
nåt annat vill jag inte ha!

Jag hatar tomaten, och fisken  
och spenaten
och plättar med lingonsylt.
Fläsk – har vi för ofta!
Lamm – smakar som kofta!
Biff med lök är riktigt läbbigt!

Jag vill ha blommig falukorv  
till lunch, mamma,  
nåt annat vill jag inte ha!

Nä – aldrig jag äter
mer rotmos och potäter
och isterband och kalvkotlett!
Pytt – det är för pyttigt!
Mjölk – det är för nyttigt!
Knäckebröd – för hårt att tugga!

Jag vill ha blommig falukorv  
till lunch mamma,  
nåt annat vill jag inte ha!!

Råtta
Var bor du lilla råtta?  
I din hatt!
Vad gör du klockan åtta?  
Jagar katt!
Hur många ungar har du?  
72!
Hur mår din gamle far du?  
Si och så!
Vad gör din fru Lovisa?  
Steker glass!
Vad vill du ha att spisa?  
Korv och jazz!
Vad vill du ha att dricka?  
Smultronbål!
Vad har du i din ficka?  
4 hål!

Apa
Fem små apor hoppade i sängen 
(låt ena handens fingar hoppa i den andra 
handen)
En ramla ner och slog sig i huvet
(håll om huvudet)
Mamma ringer doktorn 
(låtsas att du ringer)
och doktorn sa:  
i sängen får inga små apor va! 
(hytt med fingret)

Fyra små apor hoppar i sängen..
Tre små apor hoppar i sängen... osv. 

En liten mamma hoppade i sängen
Mamma ramla ner  
och slår sig i huvet.
Barnen ringer doktorn  
och doktorn sa:  
i sängen får inga små mammor va!

Apa
Tänk om jag hade en liten apa
umba, umba, fallerallerej
Tänk vad folket skulle stå och gapa,
umba, umba, fallerallerej
Inte på mig men på min lilla apa
umba, umba, fallerallerej
Inte på mig men på min lilla apa
umba, umba, fallerallerej

Kanelbulle
En sockerbagare här bor i staden
han bakar kakor mest hela dagen
Han bakar stora, han bakar små
han bakar några med socker på

Kanelbulle
Baka, baka kaka. 
Vem skall kakan smaka?
Det skall far och det skall mor,
lilla syster, store bror.
Skall det bli till flera får vi baka mera.

Hus
I ett hus i skogens slut 
(sätt ihop båda händerna till ett tak)
liten tomte tittar ut 
(sätt upp ena handen i pannan,  
som om du spanar)
haren skuttar fram så fort 
(skutta fram med båda händerna)
knackar på dess port 
(knacka med ena handen mot den andra)
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig  
(sätt ihop båda händerna mot kinden som 
när du visar att du vill sova)
annars skjuter jägarn mig, 
(forma ena handen som en pistol)
Kom ja, kom i stugan in 
(vinka in haren)
räck mig handen din 
(ta tag i barnets hand)

Krokodil
Nyss så träffa jag en krokodil 
(gör händerna till ett krokodilgap)
som körde runt i en bil. 
(låtsas styra en bil)
Han var rätt tjock och fet 
(visa en tjock mage)
och blåste i trumpet. 
(blås låtsastrumpet)
Bilen var för trång 
(slingra med armarna runt kroppen)
och svansen var för lång, 
(visa med armarna hur lång svansen är)
så den fick ligga på ett flak därbak! 
(peka bakom ryggen)


