Lög í september 2016
Dúkkan hennar Dóru

Meistari Jakob

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt.
Hún hringdi og sagði lækni að
koma fljótt, fljótt, fljótt.
Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt.
Hann bankaði á hurðina ratatatatatt.

Meistari Jakob, meistari Jakob,
sefur þú, sefur þú?
Hvað slær klukkan, hvað slær klukkan?
Hún slær þrjú, hún slær þrjú.

Hann skoðaði dúkkuna og hristi haus.
Hún strax skal í rúmið og ekkert raus.
Hann skrifaði á blað hvaða pillu hún skildi fá.
Ég kem aftur á morgun ef hún er enn veik þá.

Tilfinningablús
Ég finn það ofan í maga ohó.
Ég finn það ofan í fætur ohó.
Ég finn það fram í hendur ohó.
Ég finn það upp í höfuð ohó.Viðlag:
Ég finn það hér og hér og hér og hér og hér
hvað ég er glöð, hér inn í mér.
(reið, leið, þreytt, hress o.s.frv.)

Meistari Jakon á frönsku (Frère Jacques)
Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous, dormez voues?
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding ding dong, ding ding dong.

Strætó
Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring
hring, hring, hring, hring, hring, hring
Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring
út um allan bæinn.

Broslagið

Hurðin á strætó opnast út og inn
út og inn, út og inn
Hurðin á strætó opnast út og inn
út um allan bæinn.

Það er ókeypis að b r o s a
Það er ókeypis að b r o s a
Það er ókeypis að b r o s a
að b r o s a - B R O S A

Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling
kling, kling, kling, kling, kling, kling
Peningarnir í strætó segja kling, kling, kling
út um allan bæinn.

Óli fór til Bertu

Ding - dong

Óli fór til Bertu, bakaríistertu,
og bað hana að kyssa sig.
Þá sagði Berta, bakaríisterta:
"Bara ef þú elskar mig!"
Þá sagði Óli, sem var á hjóli,
"Berta, ég elska þig!"
Glöð sagði Berta, bakaríisterta,
Þá máttu kyssa mig.

,,Ding dong,“ sagði lítill grænn froskur einn
dag.
,,Ding dong,“ sagði lítill grænn froskur.
,,Ding dong,“ sagði lítill grænn froskur einn
dag
og svo líka ,,ding dong spojojojojojo.“
,,Mm unn,“ sagði lítil græn eðla einn dag.
,,Mm unn,“ sagði lítil græn eðla.

,,Mm unn,“ sagði lítil græn eðla einn dag
og svo líka ,,mm unn ununununun.“

,,King kong,“ sagði stór svartu api einn dag.
,,King kong,“ sagði stór svartur api.
,,King kong,“ sagði stór svartur api einn dag
og svo líka ,,king kong ohohohohoh.“
,,Mjá mjá,“ sagði lítil grá kisa einn dag.
,,Mjá, mjá,“ sagði lítil grá kisa.
,,Mjá mjá,“ sagði lítil grá kisa einn dag
og svo líka ,,mjá, mjá, mjááááá.“
,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár fiskur einn dag.
,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár fiskur.
,,Blúbb blúbb,“ sagði lítill blár fiskur einn dag
og svo líka ,,blúbb blúbb
blúbbblúbbblúbbblúbbblúbb.“
,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga einn dag.
,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga.
,,Dsss dsss,“ sagði lítil gul fluga einn dag
og svo líka ,,dsss dsss dssssssssssss.“
,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur einn dag.
,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur.
,,Voff voff,“ sagði lítill brúnn hundur einn dag
og svo líka ,,voff voff voffvoffvoffvoffvoff.“

