Sånger & ramsor till ”Gummi-Lisa hittar hem”
Ankan (Ramsa)
En anka, en anka, en anka med en vinge. ( flaxa med en vinge )
En anka, en anka, en anka med två vingar. ( flaxa med två vingar )
En anka, en anka, en anka med en fot. ( flaxa och stampa med en fot i golvet )
En anka, en anka, en anka med två fötter. ( flaxa och stampa med båda fötterna i golvet )
En anka, en anka, en anka med en rumpa. ( flaxa, stampa och vicka på rumpan )
En anka, en anka, en anka med en näbb! ( slå ihop händerna med en smäll )

Alla de små ankorna (Sånglek med rörelser)
Alla de små ankorna simmar i en sjö, simmar i en sjö
Huvet under vattnet och stjärten upp i skyn
Huvet under vattnet och stjärten upp i skyn

Vi sitter i samma båt
Vi sitter i samma båt, vi sitter i samma båt
och gungar lite hit och dit 2ggr
Akta dig, nu kommer det en våg!
Akta dig, nu kommer det en våg!
Vi håller hårt om varann
och önskar att stormen försvann.

Här sitter vi och ror
Vi sitter och håller i det stora skynket och ror. Höjer armarna på STOR VÅG och sänker dem
på liten våg.
Här sitter vi och ror
i vår lilla båt
sjön är stor väldigt stor
och det kommer vågor
STOR VÅG, liten våg
STOR VÅG, liten våg
STOR VÅG, liten våg
vattnet går i vågor

Hej vind
Ett par barn i taget ligger på skynket . De andra sitter och håller i skynkets kanter och viftar
så det ”blåser” på de som ligger på skynket.
Hej vind! Vad gör du bakom hörnet
Hej vind! Vad gör du bakom hörnet
Hej vind, jag vill leka med dig
kan du inte stanna hos mig

Kvack kvack
Kvack, kvack, sa den röda lilla ankan en dag
Kvack, kvack, sa den blåa lilla ankan
Kvack, kvack sade alla dom små ankorna som simmade i havet

Tre små ankor
Tre små ankor satt i en båt
och en ramla ur och då var det bara en, två ankor kvar.
Två små ankor satt i en båt
och en ramla ur och då var det bara en anka kvar
En liten anka satt i en båt
den ramla ur och då var det båten kvar.

Gummianka satt på en planka (mel. Kalle Anka satt på en planka)
Gummianka satt på en planka
ropade såhär:
Pappa, pappa
se, så stor jag är!

Bella Bläckfisk (mel. Gammelnalle)
Bella Bläckfisk har många armar
många armar att vifta med.
Bella Bläckfisk har många armar
om du räknar så får du se!
1-2-3-4-5-6-7-8!

Fisken simmar
Fisken simmar många timmar i sitt hav.
Fisken simmar många timmar i sitt hav.
Först dyker den upp för att hämta lite luft,
sen dyker den ner igen.
Först dyker den upp för att hämta lite luft,
sen dyker den ner igen.

En kulen natt
En kulen natt natt natt
min båt jag styrde
på havets vågade vågade våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade sågade såg
på havets vågade vågade våg
Långt ner i djuputteputtteputt
en fisk jag såg och det var du!

Gummi-Lisa (mel. Snickeboa)
En gummianka känner jag och henne gillar jag . 2ggr
Gummi-Lisa hoppfallera och Gummi-Lisa hoppfallerej
är bra å ha, hoppfallera
Jag gillar dej, hoppfallerej

Gummi-Lisa (Mel. Gubben Noa)
Gummi-Lisa, Gummi-Lisa
hon är röd och fin
simmar uti havet
med alla sina vänner
gummi-Lisa, Gummi-Lisa
hon är röd och fin

Alla mina ankor (Ramsa)
Alla mina ankor dök så det sa plupp
huve`t under vattnet och lilla stjärten upp

En liten båt
Alla barn sitter och håller i skynkets kanter. På skynket har vi en båt som åker på ”havet”.
En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker
en liten båt blir ofta våt om magen när det stänker
jag undrar vad den tänker
Den tänker att i böljan blå där simmar små små fiskar
Den tänker att i böljan blå där simmar små små fiskar
Jag undrar vad dom viskar
Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten
Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten
jag undrar vem som fått den

