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Text/musik: Bosse Sjöbom

1. Apan

Jag är en liten apa
Jag tycker om att apa mig ibland
För om man är en apa
Så får man lov att apa sig ibland
 
Jag hänger i lian
Sen skalar jag banan
Jag gör en liten dans
Och svänger på min svans
 
Jag är en liten apa
Jag tycker om att apa mig ibland
För om man är en apa
Så får man lov att apa sig ibland
 
Jag hänger i lian
Sen skalar jag banan
Jag gör en liten dans
Och svänger på min svans
 
Jag är en liten apa!

Text/musik: Bosse Sjöbom

2. Bananer

Fem bananer hänger i ett träd
En ramlar ner, då finns det bara…fyra!

Fyra bananer hänger i ett träd
En ramlar ner, då finns det bara… tre!

Tre bananer hänger i ett träd
En ramlar ner, då finns det bara… två!

Två bananer hänger i ett träd
En ramlar ner, då finns det bara… en!

En banan hänger i ett träd
då kommer apan, gissa vad han tar?

En banan!
Då finns det inga kvar!
 
 

Jag är en liten apa
Jag tycker om att apa mig ibland
För om man är en apa
Så får man lov att apa sig ibland
 
Jag hänger i lian
Sen skalar jag banan
Jag gör en liten dans
Och svänger på min svans
 
Jag är en liten apa
Jag tycker om att apa mig ibland
För om man är en apa
Så får man lov att apa sig ibland
 
Jag hänger i lian
Sen skalar jag banan
Jag gör en liten dans
Och svänger på min svans
 
Jag är en liten apa!

Aa Bb
RÖRELSETIPS!
Klia dig i sidorna på ordet 
APA
Häng i lian, skala banan
Gör en liten dans 
och sväng på din ”svans”!

RÖRELSETIPS!
Låt handen hänga som en 
bananklase
Göm en finger för varje 
banan som ramlar ner.
Låtsas plocka den sista 
och ät upp den!
Visa tomma handflator.



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

3. Cykeltur 4. Delfinsim

 
Vi tar en tur tur tur, en cykeltur, 
vi tar en tur tur tur, en cykeltur
Ja det är skoj skoj skoj, att åka hoj, 
ja det är skoj skoj skoj, att åka hoj
Vi trampar upp upp upp, för backen upp,
vi trampar upp upp upp, för backen upp
Vi åker ner ner ner, för backen ner, 
vi åker ner ner ner, för backen ner
- Hoj hoj!
 
Vi måste pumpa pumpa pumpa fram, 
vi måste pumpa pumpa pumpa fram
Vi måste pumpa pumpa pumpa bak, 
vi måste pumpa pumpa pumpa bak
Vi tar en tur tur tur, en cykeltur, 
vi tar en tur tur tur, en cykeltur
Ja det är skoj skoj skoj, att åka hoj, 
ja det är skoj skoj skoj, att åka hoj
- Hoj hoj!
 
 
 
 

Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
 
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
 
Jag dyker ner
Jag dyker upp
Jag dyker ner
Jag dyker upp
 
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin

Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
 

Cc Dd
Jag dyker ner
Jag dyker upp
Jag dyker ner
Jag dyker upp
 
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin
Jag simmar, jag simmar, 
jag simmar lika fint som en delfin

RÖRELSETIPS!
Simma och dyk
Växla gärna simsätt i de 
olika verserna
Börja t.ex. med bröstsim 
därefter crawl och avsluta 
med ryggsim.

RÖRELSETIPS!
Cykla på, trampa tungt, 
kryp ihop i nedförsbacken
Pumpa fram- och bakdäck
Cykla vidare!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

5. Ellen Elefant 6. Fyra fina får

Ellen elefant, en elefant-tant, 
hänger och slänger med snabeln
Ellen elefant, en elefant-tant, 
hänger och slänger med snabeln
 
Ibland blir det stopp! - på stigen där hon går
Då tutar hon i snabeln 
så att alla ska förstå
att det är Ellen elefant, en elefant-tant, 
som hänger och slänger
med snabeln
 
Ellen elefant, en elefant-tant, 
trampar och stampar i marken
Ellen elefant, en elefant-tant, 
trampar och stampar i marken
 
Ibland blir det stopp! - på stigen där hon går
Då stampar hon i marken 
så att alla ska förstå
att det är Ellen elefant, en elefant-tant, 
som trampar och stampar i marken
 

Fyra fina får, springer när dom får
fyra fina får, springer när dom får
De kommer till en äng,
och blir ett hoppigt gäng
Det blir ängs-hiphop, ängs-hiphop
ängs-hiphop, ängs-hiphop
Hopp stopp!
 
Fyra fina får, springer när dom får
fyra fina får, springer när dom får
De kommer till en äng, 
och blir ett hoppigt gäng
Det blir ängs-hiphop, ängs-hiphop
ängs-hiphop, ängs-hiphop
Hopp stopp!
 
Ängs-hiphop, ängs-hiphop
ängs-hiphop, ängs-hiphop
Hopp stopp!
Hopp stopp!

Ee Ff
RÖRELSETIPS!
Gör en elefantsnabel 
med armarna
Gå med tunga steg
Håll upp handen på ordet 
stopp 
- Tuta i snabeln!

RÖRELSETIPS!
Spring på stället! 
”Hip-hoppa” på ängen!
Gör ett hopp-stopp!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

7. Gräshoppan 8. Hästrock

Jag är en gräshoppa en gräshoppa, 
och jag kan inte sitta still
Jag är en gräshoppa en gräshoppa, 
jag hoppar lite som jag vill

Sen sitter jag i solens sken, 
och spelar lite på mitt ben
Jag är en gräshoppa, en gräshoppa, 
och jag kan inte sitta still
 
Jag är en gräshoppa en gräshoppa, 
och jag kan inte sitta still
Jag är en gräshoppa en gräshoppa,
jag hoppar lite som jag vill
Jag studsar som en känguru, 
titta när jag hoppar nu!
 
Jag är en gräshoppa en gräshoppa, 
och jag kan inte sitta still
-Nej han kan inte sitta still!
Nej, jag kan absolut inte sitta still!

Jag vet en häst som kan stampa till tre
(stamp, stamp, stamp) kan stampa till tre
Jag vet en häst som kan stampa till tre
(stamp, stamp, stamp) kan stampa till tre
 
Jag vet en häst som kan klappa till tre
(klapp, klapp, klapp) kan klappa till tre
Jag vet en häst som kan klappa till tre
(klapp, klapp, klapp) kan klappa till tre
 
Jag vet en häst som kan gnägga till tre
(gnägg, gnägg, gnägg) kan gnägga tre
Jag vet en häst som kan gnägga till tre
(gnägg, gnägg, gnägg) kan gnägga tre

Gg Hh
RÖRELSETIPS!
Stampa, klappa 
och gnägga till tre!

RÖRELSETIPS!
Böj på knäna 
och hoppa på stället 
Hoppa extra högt 
på ordet gräshoppa! 
Spela med ”stråke” 
på ena benet.

stampa, stampa, stampa... stampa till tre
klappa, klappa, klappa... klappa till tre
gnägga, gnägga, gnägga... gnägga till tre 



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

9. Ida Isbjörn 10. Jaguarjogg

 
-Ida!
Ida Isbjörn spelar ishockey, 
Ida Isbjörn spelar ishockey
Hon fintar här, hon fintar där
Sen åker hon för allt vad hon tål
Så siktar hon på pucken och skjuter i mål
Ja, ja, ja det blir mål!
Ja, ja, ja det blir mål!
Ja, ja, ja det blir mål!
Då hör man publikens VRÅL!
 
-Ida!
Ida Isbjörn spelar ishockey, 
Ida Isbjörn spelar ishockey
Hon fintar här, hon fintar där
Sen åker hon för allt vad hon tål
Så siktar hon på pucken och skjuter i mål
Ja, ja, ja det blir mål!
Ja, ja, ja det blir mål!
Ja, ja, ja det blir mål!
Då hör man publikens VRÅL!
-Ida!
-Ida!
 
 

Jag joggar, joggar som en jaguar
Jag joggar, joggar som en jaguar
Med höga knän jag joggar fram
Jag lyfter dom så högt jag kan
Jag joggar, joggar som en jaguar
 
 
Jag joggar, joggar som en jaguar
Jag joggar, joggar som en jaguar
Sen sparkar jag mig där själv där bak
Ja rumpspark bak med ryggen rak
Jag joggar, joggar som en jaguar
 
Jag joggar, joggar som en jaguar
Jag joggar, joggar som en jaguar
Sen börjar jag att sakta ner
I morgon ska jag jogga mer
Ja jogga, jogga som en jaguar
 
 

Ii Jj
RÖRELSETIPS!
Klappa med i 
hockeyramsan
Finta med ishockeyklubba   
Sikta och skjut
- Gör målgest!

RÖRELSETIPS!
Jogga vanligt
Jogga med höga knän
Jogga med rumpsparkar 
Sakta ner...



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

11. Ko-dans 12. Lejontass

En fluga flög och satte sig på en ko
Och kon var jättekittlig må du tro
Så hon tog tre steg fram och klapp  
(en, två, tre!)
Tre steg bak och klapp (en, två, tre!)
Tre klapp på höften (en, två, tre!)
Och tre klapp i luften (en, två, tre!)
 
En fluga flög och satte sig på en ko
Och kon var jättekittlig må du tro
Så hon tog tre steg fram och klapp  
(en, två, tre!)
Tre steg bak och klapp (en, två, tre!)
Tre klapp på höften (en, två, tre!)
Och tre klapp i luften (en, två, tre!)
 

Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting
Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting
Men när maten tryter då hör man hur det 
ryter (lejonvrål!)

Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting

Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting
Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting
Men när maten tryter då hör man hur det 
ryter (lejonvrål!)
 
Lejontass, lejontass, det smyger ett lejon, 
det hörs ingenting

Kk Ll
RÖRELSETIPS!
Flyg och surra som en fluga
Gör kohorn på huvudet
Ta tre steg framåt och 
klappa en gång
Ta tre steg bakåt och 
klappa en gång
Klappa tre gånger på 
höfterna
Klappa tre gånger i luften!

RÖRELSETIPS!
Smyg tyst som ett lejon
Ryt det farligaste du kan!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

13. Myrsteg 14. Noshörningen och nyckelpigan

Jag går med myrsteg, 
jag går med myrsteg
Korta snabba myrsteg
Jag går med myrsteg, 
jag går med myrsteg
När jag går gatan fram
 
Jag går med mammutsteg, 
jag går med mammutsteg
Långa tunga mammutsteg
Jag går med mammutsteg, 
jag går med mammutsteg
När jag går gatan fram
 
Jag går med människosteg, 
jag går med människosteg
Lagom långa människosteg
Jag går med människosteg, 
jag går med människosteg
När jag går gatan fram

När en noshörning går på en sandstrand 
då går det långsamt, då går det långsamt
När en noshörning går på en sandstrand 
då går det lång, lång, lång, långsamt
 
Men när en nyckelpiga slår med sina vingar, 
då går det fort, fort, fort, fort
Då går det fort, fort, fort, fort
Ja när en nyckelpiga slår med sina vingar, 
då går det fort, fort, fort, fort, fort
fort, fort ,fort, fort!

Mm Nn
RÖRELSETIPS!
Gå med korta snabba 
myrsteg
Gå med långa tunga 
mammutsteg
Gå med lagom långa 
människosteg

RÖRELSETIPS!
Gå med tunga steg 
som en noshörning på en 
sandstrand
Flaxa sedan snabbt 
som en nyckelpiga med 
”vingarna”



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

15. Orangutang 16. Pelle Pingvin

Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
Jag kan snurra åt ena hållet, 
jag kan snurra åt andra med
Jag kan böja mig ner mot golvet 
och klappa knäna - Ett, två, tre!
Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
 
Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
Jag kan krypa på alla fyra, 
lika snabbt som en djungelmyra
och sedan resa mig upp igen, 
lika smidigt som lejonen!
Orangutang, orangutang, jag är en vig 
orangutang
 
 
 

Lilla Pelle pingvin står och fryser
Lilla Pelle pingvin står och fryser
Då hör han musiken 
från ”männskorna” i viken

Och han dansar hit och dit, hit och dit
Hit och dit, hit och dit
Och han dansar ner och upp, ner och upp
Ner och upp, ner och upp
 
Lilla Pelle pingvin står och fryser
Lilla Pelle pingvin står och fryser
Då hör han musiken 
från ”männskorna” i viken

Och han dansar framåt och bakåt, framåt 
och bakåt
framåt och bakåt, framåt och bakåt
Och han dansar runt och runt, runt och runt
runt och runt, runt och runt

Oo Pp
RÖRELSETIPS!
Släng med armarna som en 
bamsestor orangutang!
Härma orangutangen i 
snurra, böja, klappa, krypa!

RÖRELSETIPS!
Stå som en pingvin med 
vingarna efter sidorna,
Stå och ”frys” på verserna. 
Dansa sedan hit och dit, upp 
och ned, framåt och bakåt,
och runt runt på 
refrängerna!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

17. Qvintus och Qia Qvist 18. Robot

Qvintus Qvist dansar jättebra twist, 
Qvintus Qvist dansar jättebra twist
Qvintus Qvist dansar jättebra twist, javisst!
Qvintus Qvist dansar jättebra twist, 
Qvintus Qvist dansar jättebra twist
Qvintus Qvist dansar jättebra twist, javisst!
 
Qvintus dansar varje da´, varje da´, varje da´
Qvintus dansar jättebra, jättebra, jättebra!
Qvintus Qvist dansar jättebra twist, 
Qvintus Qvist dansar jättebra twist
Qvintus Qvist dansar jättebra twist, javisst!
 
 Qia Qvist dansar jättebra twist, 
Qia Qvist dansar jättebra twist
Qia Qvist dansar jättebra twist, javisst!
Qia Qvist dansar jättebra twist, 
Qia Qvist dansar jättebra twist
Qia Qvist dansar jättebra twist, javisst!
 
Qia dansar varje da´, varje da´, varje da´
Qia dansar jättebra, jättebra, jättebra!
Qia Qvist dansar jättebra twist, 
Qia Qvist dansar jättebra twist
Qia Qvist dansar jättebra twist, javisst!

Jag går lite ryckigt
Och pratar lite knyckigt
För jag är en robot, robot, robot
För jag är en robot, robot, robot

Robot, robot-gymnastik!
 
Höger arm upp! Höger arm ner!
Vänster arm upp! Vänster arm ner!
Höger ben upp! Höger ben ner!
Vänster ben upp! Vänster ben ner!
 
Robot, robot-gymnastik!
 
Huvudet till höger! Huvudet tillbaks!
Huvudet till vänster! Huvudet tillbaks!
Huvudet framåt! Huvudet tillbaks!
Huvudet bakåt! Huvudet tillbaks!
 
Robot

Qq Rr
RÖRELSETIPS!
Skaka på rumpan och twista 
loss!

RÖRELSETIPS!
Stå stelt som en robot! 
Gå ryckigt och knyckigt, 
håll upp armar och ben stelt
Vrid huvudet stelt åt olika 
håll!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

19. Springskor 20. Tuppens morgongympa

Klockan den är kvart i fem, 
och jag har missat bussen hem
Jag tar på mig mina springskor, 
jag tar på mig mina springskor
Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen hem

A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen hem
 
Nästa dag är lika dan, 
jag missar bussen hem från stan
Jag tar på mig mina springskor, 
jag tar på mig mina springskor
Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen hem

A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen hem 

Bondgårdens tupp står på ett ben
Bondgårdens tupp står på ett ben
Och det andra benet svänger 
framåt och bakåt
Framåt bakåt framåt och bakåt
det andra benet svänger framåt och bakåt
Framåt bakåt, framåt och ihop.
Och snart är klockan sju, kuckeliku!
 
Bondgårdens tupp står på ett ben
Bondgårdens tupp står på ett ben
Och det andra benet svänger 
framåt och bakåt
Framåt bakåt, framåt och bakåt
det andra benet svänger framåt och bakåt
Framåt bakåt, framåt och ihop.
Och snart är klockan sju, kuckeliku!
 
Bondgårdens tupp sitter på huk
Bondgårdens tupp sitter på huk
Och vingarna de flaxar utåt och inåt
Utåt inåt, utåt och inåt
Och vingarna de flaxar utåt och inåt
Utåt inåt, utåt och ihop
Och snart är klockan sju, kuckeliku!

Ss TtHar jag ingen bussbiljett 
då kommer jag hem på ett annat sätt
Jag tar på mig mina springskor, 
jag tar på mig mina springskor
Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen hem

A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor
A-haha spring, spring, springskor

Jag tar på mig mina springskor 
och springer hela vägen

Springer hela vägen hem!

RÖRELSETIPS!
Stå på ett ben som en tupp! 
Sträck armarna i luften och 
ropa KUCKELIKU!
Stå sedan på det andra 
benet och balansera
Flaxa lite med vingarna!

RÖRELSETIPS!
Ta på dig springskorna - 
spring på stället!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

21. Ugglesång 22. Valen Wille

En liten uggla står på ett ben 
(klapp, klapp, klapp)
På en tallegren
En liten uggla står på ett ben 
(klapp, klapp, klapp)
På en tallegren
Sen är det dags att stå på två
Sen är det dags att flaxa på
Halli-hallå!, halli-hallå!
Hoar den lilla ugglan då
Halli-hallå!, halli-hallå!
Hoar den lilla ugglan då
 
En liten uggla står ett ben 
(klapp, klapp, klapp)
På en tallegren
En liten uggla står på ett ben 
(klapp, klapp, klapp)
På en tallegren
Sen är det dags att stå på två
Sen är det dags att flaxa på
Halli-hallå!, halli-hallå!
Hoar den lilla ugglan då
Halli-hallå!, halli-hallå!
Hoar den lilla ugglan då

 
Valen Wille ror i en rodd-båt
Han tycker inte om att bli våt
Valen Wille ror i en rodd-båt
Han tycker inte om att bli våt
 
Och han ror och ror och ror
ror och ror och ror hem till mor
för det är där han bor
Han ror och ror och ror
ror och ror och ror hem till mor
för det är där han bor
 
Valen Wille ror i en rodd-båt
Han tycker inte om att bli våt
Valen Wille ror i en rodd-båt
Han tycker inte om att bli våt
 
Och han ror och ror och ror
ror och ror och ror hem till mor
för det är där han bor
Han ror och ror och ror
ror och ror och ror hem till mor
för det är där han bor

Uu Vv
RÖRELSETIPS!
Balansera på ett ben i taget 
som en uggla!
Klappa/flaxa med ”vingarna”
Sätt handen vid munnen 
och hoa: Halli-hallå! RÖRELSETIPS!

Sitt ner på golv eller stol,
låtsas ro i en roddbåt!

Ww



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

23. X-visan 24. Yngve och Ylvas Y-dans

Yngve lyfter armarna i luften 
och ser ut som ett Y
Yngve lyfter armarna i luften 
och ser ut som ett Y
Sen sänker han armarna 
och trampar på stället, trampar på stället
Och svänger på armarna 
och trampar på stället, trampar på stället
 
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!
 
Ylva lyfter armarna i luften 
och ser ut som ett Y
Ylva lyfter armarna i luften 
och ser ut som ett Y
Sen sänker hon armarna 
och trampar på stället, trampar på stället
Och svänger på armarna 
och trampar på stället, trampar på stället
 
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!
Skaka loss, skaka loss!  x 2 

Xx Yy
Jag kan klippa med en sax
och trippa som en tax

Och äta fyra kex
och korsa mina armar till ett x

Jag kan blåsa saxofon
och slå på xylofon

Och äta fyra kex
och korsa mina armar till ett x
Snart är klockan sex! RÖRELSETIPS!

Låtsas klippa med en sax,
trippa som en tax
Låtsas äta kex, 
korsa armarna framför dig
Låtsas spela instrumenten,
låtsas äta kex och korsa 
armarna igen!

RÖRELSETIPS!
Sträck armarna i luften så 
att du ser ut som bokstaven 
Y!
Trampa på stället, sväng 
med armarna
Skaka loss hela kroppen!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

25. Zebra på zoo 26. Ål-sång

En zebra på zoo 
kan jogga minsann må du tro
En zebra på zoo 
kan jogga minsann må du tro
Zebra på zoo, zebra på zoo, 
zebra på zo-ho-ho
Zebra på zoo, zebra på zoo, 
zebra på zo-ho-ho
 
En zebra på zoo 
kan hoppa minsann må du tro
En zebra på zoo 
kan hoppa minsann må du tro
Zebra på zoo, zebra på zoo, 
zebra på zo-ho-ho
Zebra på zoo, zebra på zoo, 
zebra på zo-ho-ho
 
En zebra på zoo 
kan dansa minsann må du tro
En zebra på zoo 
kan dansa minsann må du tro
Zebra på zoo, zebra på zoo, z
ebra på zo-ho-ho
Zebra på zoo, zebra på zoo, 
zebra på zo-ho-ho
- En randig zebra på zoo!

 
Här simmar det en ål
Här simmar det en till

De vinkar till en sill
Som inte kan va´ still

Då kommer det en haj
Och då blir sillen skraj

Den simmar till en kaj
Och säger – tack och haj!
Goodbye!

Zz Åå
RÖRELSETIPS!
Jogga, hoppa och dansa 
med i rytmen - 
som en zebra på zoo!

RÖRELSETIPS!
Simma som en ål med ena 
armen, sedan den andra
Vinka med bägge händerna 
Gör en hajfena ovanför 
huvudet - se skraj ut!
Simma snabbt därifrån, 
Vinka hejdå!



Text/musik: Bosse Sjöbom Text/musik: Bosse Sjöbom

27. Älgen går 28. Örnie och Annas Alfabetssång

Älgen går över stock och sten
Den älgar fram på sina långa ben
Älgen går över stock och sten
Den älgar fram på sina långa ben
 
Sen trippar den på tå över en å
Sen står den på ett ben i solens sken
 
Älgen går över stock och sten
Den älgar fram på sina långa ben
Älgen går över stock och sten
Den älgar fram på sina långa ben
 
Sen trippar den på tå över en å
Sen står den på ett ben i solens sken

Jag heter Örnie och jag tycker om att läsa
Jag håller boken här framför min stora näsa
Ja det är kul att kunna hela alfabetet
ABC kan du det? - Ett, två, tre!
 
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U V
W X Y Z Å Ä Ö!
 
Jag heter Anna och jag tycker om att läsa
Jag håller boken här framför min lilla näsa
Ja det är kul att kunna hela alfabetet
ABC kan du det? - Ett, två, tre!
 
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U V
W X Y Z Å Ä Ö!

Ää Öö
RÖRELSETIPS!
Håll händerna som älghorn 
mot huvudet! 
Gå med stora steg över 
stock och sten, trippa på tå, 
stå på ett ben!

RÖRELSETIPS!
Låtsas hålla upp en ”bok”
framför näsan
Gör tummen upp!
Dansa lite svängigt till 
alfabetet!
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