
1 
 

SMÅBARNSSANG 

 
 
 

 
 

2018-2019 
 
 



2 
 

 

Nå tenner vi et lys, nå tenner vi et lys 

Og det skal være for (navn) 

Og Jesus passer på (navn) hver dag, 

For det er godt å høre Jesus til 

 

 

Vi tar hverandres hender og setter oss i ring 

Vi er en masse søsken, oss skiller ingenting. 

For Gud er far til alle, og jorden er vårt sted. 

Og alle verdens mennesker de er vi venner med 

 

Vi tar hverandres hender og setter oss i ring. 

Vi er en masse søsken oss skiller ingenting. 

Takk gode Gud for jorden, og menneskene der. 

Gjør en familie av oss den stund vi lever her. 

 

 

 

//:Er du veldig glad og vet det ja så klapp :// 

Er du veldig glad og vet det så la hele verden se det. 

Er du veldig glad og vet det ja så klapp 

 

hopp, vink 

 

//:To steg til høyre og to steg til venstre. 

Armer bøy og armer strekk og   

klappe, klappe, klapp :// 

//: Opp på tærne, ned i knærne,  

Kne og mage, bryst og panne 

Klappe, klappe, klapp:// 
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//:Hode, skulder, kne og tå, kne og tå:// 

Øyne, ører, kinn å klappe på. 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå 

 

 

Her er mine tær, her er mine knær,  

magen er en tromme nå, tromme, tromme magen.  

 

Her er mine hender, har det kommet tenner?  

Hodet er så bløtt, stryke, stryke hodet.  

 

Her er liten nese, her er hele fjeset,  

to små bløte kinn, kose, kose kinn.  

 

Her er hele kroppen, helt fra bunn til toppen, her er 

hele babyen, vugge, vugge babyen. 

 

Måne og sol skyer og vinn og blomster og barn 

skapte vår Gud 

Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil 

vi takke. 

Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg. 

Herre, vi synger ditt hellige navn. 

 

Jesus Guds sønn, død på et kors for alle, for oss, lever 

i dag. 

Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi 

takke. 

Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg. 

Herre, vi synger ditt hellige navn. 
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Ånden vår trøst, levende, varm og hellig og sterk 

taler om Gud. 

Bærer os frem, dag etter dag. Herren vår Gud vil vi 

takke. 

Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg. 

Herre, vi synger ditt hellige navn. 

 

 

Som vinden stryker mine kinn,  

slik er Den Hellig Åndens vind, den strømmer rundt 

meg, alltid nær, den hjelper meg å leve her. 

 

 

 

Hvem har skapt alle blomstene, blomstene, 

blomstene? 

Hvem har skapt alle blomstene? Jo, Gud i Himmelen 

 

Fuglene, stjernene, deg og meg. 

 

 

 

Det er hundrevis av spurver, tusen millioner, 

De smetter og de spretter rundt ved skog og vei. 

Det er hundrevis av spurver, tusen millioner, 

Og Gud kjenner hver og en, og Gud kjenner meg. 

 

Det er hundrevis av blomster, tusen millioner, 

De lyser opp med fager topp ved skog og vei. 

Det er hundrevis av blomster, tusen millioner, 

Og Gud kjenner hver og en, og Gud kjenner meg. 
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Det er hundrevis av stjerner, tusen millioner, 

Vi ser hver natt hvor de ble satt på himlens vei. 

Det er hundrevis av stjerner, tusen millioner, 

Og Gud kjenner hver og en, og Gud kjenner meg. 

 

Det er hundrevis av mennesker, tusen millioner, 

Og Gud husker navnet på oss hver for seg. 

Det er hundrevis av mennesker, tusen millioner, 

Og Gud kjenner hver og en, og Gud kjenner meg. 

 

Takk min Gud for hele meg: hjertet, håret, hodet mitt. 

Føttene som du har gitt. Ryggen magen, hud, og 

hender, øyne, ører, munn og tenner.  

Takk min Gud for hele meg! 

Alltid vil jeg takke deg. 

 

 

Tommeltott, Slikkepott, Langemann, Gullebrand 

Og lille Petter spillemann 

 

 

En liten ert, en liten ert, en liten ert,  

en liten ert og en stoooor bønne 

 

 

Gå i skogen, gå i skogen, hogge ved, hogge ved, 

fryse på føttene, fryse på føttene, 

løpe, løpe hjem, løpe, løpe hjem 

 

 

Langsomt, langsomt, ganske langsomt 

kryper denne sneglen opp 
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Langsomt, langsomt, ganske langsomt 

Vil den opp til treets topp 

 

Hurtig, hurtig, veldig hurtig 

løper rundt en liten mus 

Hurtig, hurtig, veldig hurtig 

opp og ned i dette hus 

 

 

Ri, ri på islands hest, ri mot øst og ri mot vest. 

Ri mot sør og ri mot nord. Ri mot der hvor (navn) 

bor. 

 

 

Vi er alle sammen ville, elleville med å spille. 

Prøv om du kan være stille nå?! 

 

 

Ride, ride, ranke! Si meg hvor skal veien gå? 

Bestefar besøk skal få. Ride, ride, ranke. 

 

Ride, ride, ranke! Og når vi så stiger av,  

sier vi: Goddag, goddag! Ride, ride, ranke! 

 

Ride, ride, ranke! Bestemor hun er så snill. 

Vi får leke som vi vil. Ride, ride, ranke! 

 

Ride, ride, ranke! Nå til onkel i galopp. 

Er han hjemme, ja så stopp. Ride, ride, ranke! 

 

Ride, ride, ranke! Nå er hesten ornt'lig trett. 

Rytteren er god og mett. Ride, ride, ranke!  
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Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune hi. 

Den er ikke farlig, når vi blott går varlig. 

Men man kan jo, men man kan jo, aldri være trygg! 

 

 

M-Æ sa en liten grønn frosk en dag. M-Æ sa en liten 

grønn frosk.  

M-Æ sa en liten grønn frosk en dag og blonka med 

øya å sa:  

M-Æ, M-Æ, M-Æ, Æ, M-Æ, M-Æ, M-Æ, Æ 

 

 

Haren hist i graset satt og sov. Er du syk, du lille 

mann, så du ikke hoppe kan?  

Hare hopp. Hare hopp. Hare hopp. 

 

Hare ta for hunden deg i akt. Den er farlig og den kan  

bite med sin skarpe tann. Hare løp, hare løp, hare løp. 

 

 

I min bestemors hus, 

er det så fryktelig mange mus. 

De springer og de piper, 

de løper og de skriker. 

På bord og på benk, 

under senga mi, tenk. 

På loft og i kjeller, 

men der setter vi feller. 

Og vips så er de vekk... 
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En elefant kom marsjerende bortover edderkoppens 

fine spinn 

syntes at veien var så int'ressant at han ville ha med 

seg en annen elefant. 

 

 

En - to - tre - fire - fem - seks - sju 

Reven er en hønsetjuv! 

Sju - seks - fem - fire - tre - to - en 

Reven stjal et hønseben! 

 

Mikkel Rev, satt og skrev, på ei lita tavle. 

Tavla sprakk, Mikkel skvatt, oppi pappas flosshatt. 

Mikkel Rev, skrev et brev, sendte det til månen. 

Månen sa: «Hipp hurra!» Sendte det til Afrika. 

Afrika, Afrika, ville ikke ha det. 

Afrika, Afrika, sendte det tilbake. (Med ei 

pepperkake.) 

 

Når kråkene klapper takten i min lille kråkesang, Når 

kråkene klapper takten så blir den passe lang. 

 

Når elgene klapper takten i min lille kråkesang.  Når 

elgene klapper takten så blir den alt for la-a-ang. 
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Men når musene(myggene) klapper takten i min lille 

kråkesang, men når musene(myggene) klapper takten 

så blir den alt for kort   

 

 

 

 

Jeg er en papegøye fra Amerika,  

der ble jeg født for veldig lenge siden  

Jeg snakket ikke da, men papegøye mamma sa:  

Han lærer nok å snakke litt med tiden  

Og det kan jeg, å falleri, å fallera  

Hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra  

Jeg svarer falleri å fallera  

Jeg er en papegøye fra Amerika  

 

 

Alle fugler små de er kommet nå tilbake! 

Gjøk og sisik, trost og stær synger alle dage. 

Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny. 

Frost og snø de måtte fly, her er sol og glede!  

 

 

 

 Ja, før Gud sin ære skal forlise,  

før skal hav og grummen hval ham prise.  

Samt og tanteien, som løper leien,  

stenbit og seien og torsk og skreien  

og nise. 
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Med krøllet hale og nesevis, i bingen springer en 

gris. 

I søla den ruller seg inn,  

og tramper med alle de fire små bena i maten sin,  

du store min! Og fysj, fysj`a meg for en gris du er! 

NØFF, NØFF 

 

 

 

Høyt, høyt i et epletre 

Der titter to små epler ned 

Jeg rister i treet så godt jeg kan 

Og neeeeeed faller eplene 

Nam-nam-nam 

 

  

Jeg løfter deg opp, se her, vi ser på hverandre. Nå 

snurrer vi rundt som i dans, ja vi tar oss en vals! Jeg 

holder deg nære inntil meg. jeg kjenner ditt hjerte slå 

mot meg! Min lille, fine baby, jeg elsker deg! 

(K.Kjäll.Andersson) 

 

 

Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, 

over det gryende livet lyser Guds skapersmil. 

Ingen på jorden er himlen så nær 

som barnet han tar i sin favn. 

 

Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, 

øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. 

Ingen på jorden er himlen så nær 

som barnet han tar i sin favn. 
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Det skjer et under i kirken større enn verden vet. 

Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. 

Ingen på jorden er himlen så nær 

som barnet han tar i sin favn. 

 

Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. 

Barnet er størst i Guds rike, skjønt det er minst på 

jord. 

Ingen på jorden er himlen så nær 

som barnet han tar i sin favn. 

 

Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, 

vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. 

Ingen på jorden er himlen så nær 

som barnet han tar i sin favn. 

 

 

Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt! 

Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende 

over Kattegat! 

 

 

Ro, ro til fiskeskjær mange fisker får vi der. 

En til far og en til mor, en til søster, en til bror og to 

til den som fisken fikk og det var lille Frederik. 

 

Ro, ro til fiskeskjær hva slags fisker får vi der? 

Laksen fet og flyndra bred, Torsken grå og silda små 

og ålen stor og lang som så og ålen stor og lang som 

så. 
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Ro, ro til fiskeskjær mange fisker får vi der. 

En til far og en til mor, en til søster, en til bror og to 

til den som fisken fikk og det var lille Frederik. 

 

 

Her sitter vi og ror i vår lille båt. 

Sjøen er stor, veldig stor, Og det kommer bølger. 

Stor bølge, liten bølge, Stor bølge, liten bølge, 

Stor bølge, liten bølge, Havet går i bølger. 

 

Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, 

velsign oss Guds Hellige Ånd, Amen, Amen. 

 

 

Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges.  

La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik 

som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og 

tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det 

onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

Amen.  

 

                                                                                                                                                                

Kjære Gud jeg har det godt Takk for alt som jeg har 

fått. Du er god, Du holder av meg  

Takk, at du går aldri fra meg. 

 Pass på liten og på stor Gud bevare far og mor 

 Og alle barn på jord 

 


