
BIND 1 BIND 2
FOR DE MINDSTE 
 Mariehønen Evigglad 
Lille Peter Edderkop 
Der bor en bager 
Sigurds Bjørnetime 
Jeg er en glad lille cowboy 
Mester Jacob 
Tre små kinesere 
I en kælder sort som kul 
På bondegården 
En lille nisse rejste 
Lille Lise  
I en skov en hytte lå 
Min hat den har tre buler 
Tre små soldater 
Søren henter mælk til mor  
Tingelingelater 
Fastelavn er mit navn  
 I dag er det Bjørns fødselsdag  
   
DEJLIGE DYR  
Se den lille kattekilling 
En lille frø i mosen sad 
Aben 
Bjørnen Bjørn er en bjørn 
Der sad to katte på et bord 
Hvor bor hunden?  
Jeg en gård mig bygge vil 
De tre små fisk  
I skoven skulle være gilde 
Den ensomme hest 
Højt på en gren en krage  
Mæ, si’r det lille lam 
Jens Hansen havde en bondegård 
På en grøn bakketop  
Jeg ved en lærkerede 

UD AT KØRE OG OP AT FLYVE 
Den lille frække Frederik 
Jeg er så glad for min cykel 
 Fru Knudsen i bussen 
Oles nye autobil 
Sur, sur, sur 
Biler, biler, biler 
Himlen er fuld af skyer 
 Danmarks første bil 
 Ti små cyklister 
 Lille sky gik morgentur 
 Damptog 
  
LEG OG BEVÆGELSE 
 En elefant kom marcherende  
 Tommelfinger  
 Hjulene på bussen  
 Bjørnegymnastik 
 Bro, bro, brille 
 Klappe, klappe kage 
 Tornerose 
 Jeg er en lille undulat 
 Jeg gik mig over sø og land 
 Hoved, skulder, knæ og tå 

 Ro, ro, ro din båd 
 Knapfabrik 
 Mon du bemærket har  
 Skomagerpolka 
 Der kom en mand fra Det Røde 
Hav 
 Bjørnen sover 
  
VILDE HISTORIER 
 Morfar 
 Fra Engeland til Skotland 
 De 24 røvere 
 Oppe i Norge 
 Oda Olsen bagte 
 Fløjtesangen 
 Mallebrok er død i krigen 
 Pandoras æske

 LIVETS STORE SPØRGSMÅL 
 Hvor du sætter din fod  
 Solen er så rød, mor 
 Humørsangen 
 Svantes lykkelige dag 
 Er det så min skyld? 
 Lad os hjælpe andre børn 
 Fy, fy skamme 
 Vi har fået den smukkeste gave 
 Hvem kan sejle foruden vind 
 Jeg er li’sså god som jer 
 Mon du har det godt 
 Tak for lyset 
  
H.C. ANDERSEN 
 Andersen, Andersen 
 Hist, hvor vejen slår en bugt 
 Tommelise 
 Flyv, vilde svaner 
 Hvor skoven dog er frisk og stor 
 Tyve madrasser 
 I Danmark er jeg født 
  
I SKOLE   
 ABC-sangen 
 1-tabellen 
 2-tabellen 
 3-tabellen 
 4-tabellen 
 5-tabellen 
 Dejlige Danmark 
 Kina er landet, hvor der bor en 
milliard 
 Whitney fra Sydney 
 Åh, Afrika 
 Årstiderne

DANMARKS HISTORIE  
Danmark gennem tusind år  
Sten, sten, sten   
Min høvding   
Svend, Knud og Valdemar  
Munkesang   
Christian d. 4.s vise 
Gøngehøvdingen   
1864  
Carl Nielsen-sangen   
Det haver så nyligen regnet  
Det har været et vildt og voldsomt 
regnvejr   
Man må trække en grænse  
Lige om lidt er Danmark frit  
Alle har ret til at leve  
Alt det, du gør i dag, er historie i  
morgen   
Vi er Danmarks historie  
 
GAMLE DANSKE SANGE 
Drømte mig en drøm i nat  
Det er i dag et vejr   
Kom, maj, du søde, milde  
Danmark, nu blunder den lyse nat 
Du danske sommer, jeg elsker dig 
Hvor smiler fager den danske kyst 
Midsommervisen (Vi elsker vort  
land)   
Det var en lørdag aften 
Skyerne gråner, og løvet falder  
Hvorfor er lykken så lunefuld?  
Når lygterne tændes   
Glemmer du 
I skovens dybe stille ro 
Jens Vejmand (Hvem sidder der  
bag skærmen) 
Jeg vil værge mit land 
Der er et yndigt land 
 
NYERE DANSKE SANGE  
Du kom med alt det, der var dig 
Under stjernerne på himlen 
Kald det kærlighed 
Kære linedanser 
Solen står smukt på sin himmel 
Noget om helte 
Livstræet  
Hvor er du gået hen? 
Sensommervise (Æbler lyser rødt) 
Stenen slår smut på det danske 
vand 
Skyerne driver 
Barndommens land 
 
SALMER OG KIRKESANGE  
Kirken er et hus for alle 
Fadervor 
I østen stiger solen op 
Lysets engel går med glans 
Morgenstund har guld i mund 
Bliv lys 
I Paradisets Have 
Lille Guds barn, hvad skader dig? 

En dåb er fuld af håb 
Brug det talent, du har fået af Gud 
Bed en lille bøn  
Han har den hele vide verden  
Jeg tror ikke, Gud kun lytter til  
latin  
Vi skal ses igen  

GENDIGTNINGER AF SALMER 
Alt det, som Gud har skabt og gjort 
Tak, kære Gud  
Nu skinner morgensolen  
Du dejlige tro  
Vær velkommen, du nye år  
Påskeblomst, hvad vil du her?  
Se, haven står i sin grønne dragt 
Nu visner hvert et blad  
Gå med mod i verden ud  
Guds ord er lyset i mit sind 

JULESANGE 
På loftet sidder nissen  
Søren Banjomus  
Højt fra træets grønne top  
Se, den lyse stjerne  
Rudolf med den røde tud  
Julen, det er hjerternes tid  
Sikken voldsom trængsel og alarm 
Julemandens fætter   
Juletræet med sin pynt  
Nu’ det jul igen  
Julemandens ferie  
 

JULESALMER 
Dejlig er den himmel blå  
Et barn er født i Betlehem  
Glade jul   
Det kimer nu til julefest  
Velkommen igen, Guds engle små 
Julen har bragt velsignet bud  
Santa Lucia (Nu bæres lyset frem) 
Der er noget i luften   
Sikke dog et glædeligt budskab 
Mit lille hjerte banker (Mit hjerte  
altid vanker)  
Her kommer, Jesus, dine små  
Dejlig er jorden  

GODNAT OG SOV GODT  
Elefantens vuggevise   
Pjerrot sagde til månen   
Godnatsangen   
Den lille Ole med paraplyen  
Nu sover alle børn og bjørne  
Du, som har tændt millioner af  
stjerner   
Sengehesten   
Nu’ det nat   
Langt ude i skoven   
Tunge, mørke natteskyer  
Når nattens mørke vinger bredes ud 
Nu lukker sig mit øje

·
SYNG MED 

S I G U R D


