Krokodilens sånger
Startsången: (Klappa i händer, på knäna, i händer på knäna under sången) Nu är vi
här igen, nu är vi här igen, vad ska vi göra, vad ska vi göra. Spela och sjunga, spela
och sjunga, det ska vi göra idaaag. Ja, det ska vi göra idag. Hurra!!! (armarna upp i
luften)
Jag bor på en bondgård en liten hund jag är och när jag blir hungrig så låter jag så här
vov, vov (katt - mjau, ko -mu, häst- hihi, tupp/höna- kuckeliku/poapoapoa, grisnöff(snarkning), får- bäää).
Nyss så träffa jag en krokodil (Rörelse: gör käftar med armarna framåt) som körde
runt i en bil (kör runt med händerna som du håller i en ratt). Han var rätt tjock och fet
(gör en stor mage) och blåste i trumpet(spela trumpet). Men bilen var för trång(krama
sig själv) och svansen var för lång (måtta långt mellan händerna) så den fick ligga på
ett litet flak där bak (peka med tummen bakåt). Chatchatchaaaa (vicka på kroppen).
Imse vimse spindel klättra upp för trån. Ner faller regnet spolar spindeln bort. Upp
stiger solen torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen.
Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en
diamant i skyn. Blinka lilla stjärna där hur jag undrar var du är.
Bä bä vita lamm har du någon ull, ja, ja kära barn jag har säcken full. Helgdags rock
åt far, och söndagskjol åt mor och två par strumpor åt lille, lille bror.
Bä bä vita lamm har du någon ullerullerull (rulla med armarna). Ja, ja kära barn jag
har säcken fullerullerull (rulla med armarna). Helgdagsrock åt far Yeah! (ena armen
upp i luften) söndagskjol åt mor Yeah! (andra armen upp i luften) och två par
strumpor åt lille lille bror Yeah! (en arm i luften) Yeah! (andra armen i luften) Yeah!
(båda armarna i luften)
Röd, röd, röd är mössan på mitt huvud röd, röd, röd är rocken som jag bär. Allt som
är rött, rött tycker jag är vackert för min vän är brandmannen. (Grön – jägare, blå –
snickare, vit – bagare, svart – sotare).
Ekorren satt i granen skulle skala kottar, fick han höra barnen då fick han så bråttom.
Hoppa han från tallegren stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.
Ekorre, ekorre vifta på sin svans (vifta på rumpan), ekorre, ekorre vifta på sin svans.
Plocka upp en hasselnöt (plocka upp en nöt) mums,mums,mums (låtsasät) rynkar på
sin nos så söt (rynka på näsan). Ekorre, ekorre vifta på sin svans (vifta på rumpan).
Hoppe, hoppe hare (skutt rörelser med händerna) satt och mumsade bär (låtsasät),
klappa sig på magen (klappa på magen) det var gott det här. Fram smyger räven (gör

smygrörelser med armarna) skulle haren ta (låtsas ät) men hoppe, hoppe hare skuttade
så bra (skutta med händerna).
När kråkorna klappar takten till min lilla kråksång när kråkorna klappar takten blir
den lagom lång (klappa händerna vanligt) Men när älgarna klappar takten till min lilla
kråksång när älgarna klappar takten blir den alldeles för låååång (klappa med
händerna brett isär) och när myggorna klappar takten till min lilla kråksång när
myggorna klappar takten blir den alldeles för kort! (sjung med pekfingrar på varje
näsborre och klappa på dem).
Fem små apor hoppade i sängen (hoppa med fem fingrar i den andra handflatan) en
ramlade ner (ett finger ramlar ner) och slog sitt lilla huvud (ta dig om huvudet),
mamma ringde doktorn (låtsasring)och doktorn svara (låtsas prata i en telefon) -inga
små apor i sängen får vara osv med 4, 3, 2, 1 apor.
Fem små apor klättrade i trädet, reta krokodilen, blä, blä, blä blä.
Tyst i träsket simma krokodilen (viskas)
(Klappa ihop händerna som en krokodil-mun och låtsas ät)
Så var det bara fyra apor kvar..
Börja om från början av ramsan och minska ner i antal tills det bara finns en apa kvar,
när även den är ”uppäten så säg: Så fanns det ingen apa kvar. Slut!
Avslutningssången: Alla händer säger klapp, klapp ,klapp (klappa tre gånger) alla
fötter säger stamp, stamp, stamp (stampa med fötterna tre ggr i golvet) huvudet säger
nick, nick, nick, nick (nicka med huvudet fyra ggr) klockan säger tick, tick, tick, tick
(vicka med underarmen fram och tillbaka) Nu så ska vi sluta.

