
Söngtextar í nóvember 
 

 
“Hreyfa – Frjósa söngurinn” 
Hreyfa litla fingur, hreyfa litla fingur, 
hreyfa litla fingur og frjósa eins og skot ! 
 
Hreyfa lítinn nebba, hreyfa lítinn nebba,  
hreyfa lítinn nebba og frjósa eins og skot. 
 
Hreyfa litla rassa, hreyfa litla rassa,  
hreyfa litla rassa, og frjósa eins og skot ! 
(tær, tungur, augu, hendur, fætur o.s.frv.) 
Nýta líka þögnina – frjósa. 
 
 
Vetrarkuldinn  
Æ, vetrar kuldinn klípur í vangann 
æ, vetrar kuldinn vondur hann er.  
Ég hoppa, ég dansa, ég hleyp daginn langan, 
svo vetrar kuldinn vinn´ekki á mér. 
 
 
Við erum góð  
Við erum góð  
góð við hvort annað.  
Stríðum ekki  
eða meiðum neinn. 
:,: Þegar við grátum  
huggar okkur einhver  
þerrar tár 
 og klappar okkar kinn :,: 
 
 
Fimm litlir apar sátu uppi’ í tré 
Fimm litlir apar sátu uppi’ í tré, 
þeir voru’ að stríða krókódíl: 
,,Þú nærð ekki mér!” 
Þá kom hann herra Krókódíll 
hægt og rólega og ... amm! 
 
Fjórir litlir apar ... 
Þrír litlir apar ... 
Tveir litlir apar ... 
Einn lítill api ... 
 
 
 
 
 

Þumalfingur, þumalfingur, hvar ert þú? 
Þumalfingur, þumalfingur, hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, 
daginn. 
Vísifingur, vísifingur, hvar ert þú?........ 
Langatöng, langatöng, hvar ert þú?.......... 
Baugfingur, baugfingur, hvar ert þú?.......... 
Litlifingur, litlifingur, hvar ert þú?............ 
Hægri hönd, hægri hönd, hvar ert þú?...... 
Vinstri hönd, vinstri hönd hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, 
daginn. 
 
 
Dýravísa 
Hani, krummi, hundur, svín 
hestur, mús, tittlingur. 
Galar, krunkar, geltir, hrín, 
gneggjar, tístir, syngur. 
 
 
Ég á gamla frænku  
Ég á gamla frænku sem heitir Ingeborg. 
Við eftir henni hermum er hún 
gengur niður á torg. 

  
Og svo sveiflast fjöðrin og fjöðrin sveiflast 
svo. 
Og svo sveiflast fjöðrin og fjöðrin sveiflast 
svo. 
  
Ég á gamla frænku…… 
  
Og svo sveiflast hatturinn og hatturinn 
sveiflast svo. 
  
Og svo sveiflast sjalið og sjalið sveiflast svo. 
  
Og svo sveiflast karfan og karfan sveiflast 
svo. 
  
Og svo sveiflast pilsið og pilsið sveiflast svo. 
  
Og svo sveiflast frænkan og frænkan 
sveiflast svo. 
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Nú er úti norðanvindur 
Nú er úti norðanvindur, 
Nú er hvítur Esjutindur. 
Ef ég ætti úti kindur 
Mundi´ ég láta´ þær allar inn, 
Elsku besti vinur minn. 
Úmb-a-rass-a, úmb-a-rass-a, 
Úmb-a-rass-a-sa. 
Úmb-a-rass-a, úmb-a-rass-a, 
Úmb-a-rass-a-sa. 
Úmb-a-rass-a-sa. 
Upp er runninn öskudagur, 
ákaflega skýr og fagur. 
Einn með poka ekki ragur 
úti vappar heims um ból. 
Góðan daginn, gleðileg jól. 
Úmb-a-rass-a.... 
 
Elsku besti stálagrér, 
heyrirðu hvað ég segi þér: 
,,Þú hefur étið úldið smér, 
og dálítið af snæri, 
elsku vinurinn kæri.” 
Úmb-a-rass-a... 
 
Þarna sé ég fé á beit, 
ei er því að leyna. 
Nú er ég kominn upp í sveit 
á rútunni hans Steina. 
Skilur þú hvað ég meina? 
Úmb-a-rass-a... 
 
Höfði stingur undir væng, 
hleypur nú á snærið. 
Hún Gunna liggur undir sæng, 
öll nema annað lærið. 
Nú er tækifærið. 
Úmb-a-rass-a... 

Höf ókunnur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein ég sit og sauma 
Ein ég sit og sauma 
inni í litlu húsi. 
Enginn kemur að sjá mig 
nema litla músin. 
Hoppaðu upp og lokaðu augunum. 
Bentu í austur, 
bentu í vestur. 
Bentu á þann sem að 
þér þykir bestur. 
 
 
 
Tveir kettir  
Tveir kettir sátu uppi á skáp     kritte–vitte-
vitt–bomm-bomm, 
og eftir mikið gón og gláp, 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
Þá sagði annar: “Kæri minn,” 
kritte–vitte-vitte-vitte-vit–bomm-bomm, 
“við skulum skoða gólfdúkinn,” 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
  
Og litlu síðar sagði hinn: 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
 “Komdu aftur upp á ísskápinn” 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
En í því glas eitt valt um koll, 
kritte–vitte-vitte-vitte-vit–bomm-bomm, 
Og gerði á gólfið mjólkurpoll. 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
  
Þá sagði fyrri kötturinn: 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
 “Æ, heyrðu kæri vinur minn,” 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
 “Við skulum hoppa niður á gólf,” 
kritte–vitte-vitte-vitte-vit–bomm-bomm, 
“Og lepja mjólk til klukkan tólf.” 
kritte–vitte-vitt–bomm-bomm, 
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Krummi svaf í klettagjá 
Krummi svaf í klettagjá 
kaldri vetrarnóttu á, 
:,: verður margt að meini, :,: 
fyrr en dagur fagur rann, 
freðið nefið dregur hann 
:,: undan stórum steini. :,: 
  
Allt er frosið úti gor, 
ekkert fæst við ströndu mor, 
:,: svengd er metti mína, :,: 
ef að húsum heim ég fer, 
heimafrakkur bannar mér 
:,: seppi úr sorpi að tína. :,: 
  
Öll er þakin ísi jörð, 
ekki séð á holtabörð 
:,: fleygir fuglar geta, :,: 
en þó leiti út um mó, 
auða hvergi lítur tó, 
:,: hvað á hrafn að eta? :,: 
  
Á sér krummi ýfði stél, 
einnig brýndi gogginn vel, 
:,: flaug úr fjallagjótum, :,: 
lítur yfir byggð og bú 
á bæjum fyrr en vakna hjú, 
:,: veifar vængjum skjótum. :,: 
  
Sálaður á síðu lá 
sauður feitur garði hjá, 
:,: fyrrum frár á velli. :,: 
“Krunk, krunk, nafnar komið hér! 
Krunk, krunk, því oss búin er, 
:,: krás á köldu svelli. :,: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klukkurím 
Klukkan eitt 
eta feitt. 
Klukkan tvö 
baula bö. 
Klukkan þrjú 
mjólka kú. 
Klukkan fjögur 
kveða bögur. 
Klukkan fimm 
segja bimm. 
Klukkan sex 
borða kex. 
Klukkan sjö 
segja Ö. 
Klukkan átta 
fara að hátta. 
Klukkan níu 
veiða kríu. 
Klukkan tíu 
kyssa píu. 
Klukkan ellefu 
fleyta kellingu. 
Klukkan tólf  
ganga um gólf  
 


