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T E X T H Ä F T E

Klappa händerna
Text: Trad.
Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
A
Klappa händerna när du är riktigt glad
E
klappa händerna när du är riktigt glad
A
A7
Du kan också glädja andra
D
som på denna jorden vandrar
A
E
A
klappa händerna när du år riktigt glad
Knäpp med fingrarna...
Stampa fötterna...
Slå på dina knän...
Säg hej hej till vännen din som sitter där...
Gör nu alltihop om du är riktigt glad...

Sång nr 1 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Ritar med stortån
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Rita med stortån i luften eller på ett papper med en krita/tuschpenna mellan stortån och pektån.
F
B
F
B
F
Jag ritar en båt med stortån - först vattnet som den flyter på
B
C
F
B
C
F
Sen skrovet så vackert och stadigt - och styrhytten är ovanpå
B
C
F
C
F
Ankaret hänger i fören - Men nog är det nå´t som jag glömt
C
F
– Jo, flaggan ska fladdra därbak
C
F
Flaggan ska fladdra därbak
Jag ritar en katt med stortån
först huvud med öron uppå
Sen kroppen och de fyra benen
så katten ska kunna gå
Ögonen ovanför nosen
Men nog är det nå´t som jag glömt
Jo, svansen ska sitta därbak
Svansen ska sitta därbak
Jag ritar ett hus med stortån
först väggar och ovanpå tak
sen två stora fönster så granna
som passar den kräsnaste smak
Skorstenen ryker på taket
Men nog är det nåt som jag glömt?!
Jo, dörren så man kommer in
Dörren så man kommer in
Jag ritar en gubbe med stortån
först gör jag en cirkel så rund
Sen gör jag en nolla till näsa
ett U får vara mun
Ett E och en 3:a blir öron
Men nog är det nå´t som jag glömt
Jo, ögonen gör jag av ”plus”
Ögonen gör jag av ”plus”

Sång nr 2 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Min far
Text Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
F
Min far han har
C
tre rostiga cyklar kvar
en röd, en gul
F
och en som är utan hjul
min far han har
C
tre rostiga bilar kvar
en Saab, en Vaz
F
och en som han har till dass
B
F
C
F
Å tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten
B
F
C
F
tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i ta-ki-takten
Min far han har
tre smutsiga tröjor kvar
en brun, en blå
och en som kan vara grå
Min far han har
tre tjusiga pottor kvar
en grön, en vit
och en som är full med smör
Min far han har
tre travande hästar kvar
ett sto en hingst
och fölet som kom i pingst
Min far han har
tre busiga ungar kvar
en sur, en gla
och en som är lilla ja

Sång nr 3 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Händer och fingrar
Text: Leif Walter
Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Illustrera texten med händer och fingrar.
A
DE
A
Klappiga händer - Trappiga händer
A
DE
A
Paddliga händer - Pladdriga händer
A
DE
A
Gnuggiga händer - Huggiga händer
A
DE
A
Kuggiga händer - Ruggiga händer
A
D
E
A
Toppiga händer - Stoppiga händer
D
E
A
Knäppiga händer - Läppiga händer
A
D
E
A
Bugande händer - Trugande händer
D
E
A
Tvinnande händer - Vinnande händer
Saxiga fingrar - Kaxiga fingrar
Tjuriga fingrar - Suriga fingrar
Krokiga fingrar - Tokiga fingrar
Viftiga fingrar - Liftiga fingrar
Lockande fingrar - Ploppande fingrar
Hyschande fingrar - Vyssande fingrar
Rutiga fingrar - Knutiga fingrar
Kryssiga fingrar - Kyssiga fingrar
Pekfingret
Lillfingret
Långfingret
Ringfingret
Tummen
och STOPP

Sång nr 4 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Linda
Text: Leif Walter
Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
D
Vi har fått en syster och hon heter Linda
A
hon är väldigt liten och söt, du vet
kinderna är runda, tänder har hon inga
D
hon kan bara krypa men vad gör det
Linda river ner och kladdar när hon äter
A
sedan när vi leker vill hon va' med
stjärten ser så stor ut för hon har ju blöja
D
under sina byxor som putar ut
A
D
A
Linda, va' gullig du är
D
A
Linda, va' bra du är här
D
A
D
Linda, det vore så trist utan dig
Tyst nu ska hon sova välling har hon nyss fått
rullgardin är nere och det är mörkt
jag hör hur hon andas undrar vad hon drömmer
kanske är det nåt om nallebjörn
Nu stänger vi dörren sakta och försiktigt
den får inte knarra då vaknar hon
vi ska också sova men först ska vi bada
sedan blir det saga det gillar vi
Morgonsolen skiner i våra blå gardiner
Linda har just vaknat och leker snällt
sen börjar hon skrika blöjorna är blöta
svider kanske lite i stjärten där
När vi ätit frukost vill hon ut i solen
på med overallen och ut på går’n
sanden är så frusen vintern sitter kvar än
men snart kommer solen och tinar den

Sång nr 5 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Pelle Jöns
Text: Trad.
Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
D
Det var en gång en daggmask
A
som hetter Pelle Jöns
Han var så rädd för skator
D
han var så rädd för höns
Han var så rädd för letare
A
och metare med burk
och dom som satte mask på krok
D
dom kalla han för skurk
En dag så tänkte masken:
jag gräver väl mig ner
en meter under marken
så ingen kan mig se
I trädgården gick letare
och metare och höns
dom hitta många maskar
MEN INTE PELLE JÖNS!

Sång nr 6 från skivan Klappa händerna & Co.
Copyright © MoraTräsk Musik AB - Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

Sidan 6

3

T E X T H Ä F T E

Julibarn
Text: Leif Walter
Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
C
G
Fjärdarnas blänk
C
G
Vågornas stänk
C
F
G
Barnen som plaskar omkring
F
G
Segla och ro
F
G
Tycka och tro
F
C
G
Tänka på mest ingenting
C
G
F G
Nakna fötter i sanden
C
G
F G
Vita snäckor i handen
C
På landet
G F G
långt ifrån stan
C
Julibarn
Ligga på rygg
Flugor och mygg
Molnen som glider förbi
Sommarljum vind
smeker min kind
Känna sig ledig och fri

Am
G
Hon fångar en groda i dammen
Am
G
vid hagen där smultronen finns
Am
G
Hon pussar den tar den i famnen
Am
F
G
Kanske blir han till en prins
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T E X T H Ä F T E

Temperaturen
Text: Trad.
Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
G
D
Temperaturen är hög uti kroppen
G
närmare fyrtio än trettiosju
D
för så ska det vara när ångan är oppe
G
och så är fallet uti detta nu
(Rulla från sida till sida)
ÅÅÅ rulladi-rulladi rulladi-rulla...
(Pojkarna reser sig och säger ”Svenne”
och flickorna reser sig och säger ”Lotta”)
Svenne och Lotta, Svenne... osv
satt på en potta
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T E X T H Ä F T E

Rockahoola boogie
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
H/A/E/H
E
Höger arm upp
Vänster arm upp
E
A
Svaja armar hit och dit
E
H/A/E/H
shaka runt och sjung en bit

E
Höger arm ner
Vänster arm ner
Håll på axlar snurra fort
så du inte syns på kort
Höger arm ut
Vänster arm ut
Du har blivit flygmaskin
Gör en flygning till Berlin
Höger höft fäst
Vänster höft fäst
Jungfru, jungfru, jungfru skär
sprätt med benen sisså här:
Höger arm fram
Vänster arm fram
Du har blivit till en pump
Kom så pumpar vi i klump
Höger arm upp, vänster arm upp
Höger arm ner, vänster arm ner
Höger arm ut, vänster arm ut
Höger höft fäst, vänster höft fäst
Höger arm fram, vänster arm fram

Sång nr 9 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Axeltåget
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Alla är vagnar i ett tåg.
C F G C F G
C
F
C
F
Det här är ett axeltåg - /det här är ett axeltåg/ (håll varandra på axlarna)
C
F
C
F
Passar både hög som låg - /passar både hög som låg/
G
F
Tåget tuffar först till vänster - /tåget tuffar först till vänster/
G
F
Sedan ännu mer till vänster - /sedan ännu mer till vänster/
C
G
Am
Plötsligt säger tåget stopp!
F
G
Backar sen för backen opp
(Håll händerna på varandras huvuden)
Det här det är ett huvudtåg
Passar både hög som låg
Tåget tuffar först till höger
Sedan ännu mer till höger
Plötsligt säger tåget stopp
Backar sen för backen opp.
(fatta med händerna om varandras midjor)
Det här är ett midjetåg
Passa både hög som låg
Tåget tuffar först till vänster
Sedan tuffar det till höger
Plötsligt säger tåget stopp
Backar sen för backen opp
(kryp på knäna och håll om varandras hälar)
Det här är ett hälartåg
Passa både hög som låg
Tåget tuffar först till höger
Sedan tuffar det till vänster
Plötsligt säger tåget stopp
Backar sen för backen opp.
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T E X T H Ä F T E

Frukostsången
Text: Leif Walter
Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
G
D
C
G
En kossa på landet åkte in till sta´n
D
G
Där fick hon ett jobb som chaufför
D
C
G
Hon körde på vägar med kurvor och med gupp
D
G
så nästa dag mjölka hon smör
I djungeln finns apor
I havet simmar fisk
I öknen finns mången kamel
Dom har det nog bra
men får aldrig en sked
med mannagrynsgröt och kanel
Ät aldrig en mandrill
till frukost, käre vän
för det är en stor babian
Tag hellre en tallrik
med yoghurt från din kyl
sen skivar du i en banan
En katt vill ha grädde
en mus vill äta ost
när dom tränar till olympiad
Dom stånkar och svettas
var natt och varje dag
sen tar dom ett glas kall choklad
Tre sorters kräm
det måste jag nog ha
sa Älgen till lilla Kanin
Helst jordgubb och skogsbär
och äppelkräm med mjölk
För då blir min päls jättefin
Ja, då blir min päls jättefin
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T E X T H Ä F T E

Kalle Svensson
Text: Trad.
Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
A
Min gamle kompis Kalle Svensson heter han
E
Han är känd i nästan hela Sveriges land
A
D
Varje dag i alla väder går han klädd i samma kläder
A
E
A
För han tycker själv han är en gentleman:

Han har handskar, hatt och sjal och paraply (visa vad han har)
E
Han har handskar, hatt och sjal och paraply
A
Han har handskar, hatt och sjal
D
Ja, han har handskar, hatt och sjal
A
E
A
Ja, han har handskar, hatt och sjal och paraply

Så en dag blir Kalle bjuden på en fest
Och i frack och smoking kom varenda gäst
Men när Kalle där inträder är han klädd i samma kläder
För han tycker själv han är en gentleman:
I en vacker flicka blir så Kalle kär
Och i högsta fart det av till prästen bär
Flickan kommer klädd till brud uti en väldigt proper skrud
Men Kalle själv han kommer klädd precis så här:

Sång nr 12 från skivan Klappa händerna & Co.
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T E X T H Ä F T E

Alla isar smälter
Text & Musik: Leif Walter, Örjan Tejre, Gert Ove Smedlund
D
Alla isar smälter
Alla isar smälter
A
Alla isar smälter ej
För polisen smälter ej
D
Nähej!
Alla åar rinner…
För byråar rinner ej. Nähej!

G
Vi har en melo-melo-melodi
D
som det är mycket tokeri uti
A
D
Ja, du kan själv se hur skoj det kan bli
Alla gubbar snusar…
För jordgubbar snusar ej. Nähej!
Alla kranar droppar…
För lyftkranar droppar ej. Nähej!
Alla segel hissas…
För gomsegel hissas ej. Nähej!
Alla nappar suges…
För senapen suges ej. Nähej!
Alla sånger sjunges…
För kalsonger sjunges ej. Nähej!
Alla låtar slutar…
Men den här låten slutar nu. Hej, hej!
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T E X T H Ä F T E

Olympiska spel
Text: Leif Walter
Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Hm
E
Vi ska ha olympiad det är fina grejer
Hm
E
invigning med stor parad sportgrabbar och tjejer
D
A
Vi ska ha olympiskt bål som tänds av någon stor idol
Hm
E
Folket stämmer upp ett vrål när han kommer i sin overall
G
Fiss7sus4
Hm
- Det kan aldrig va fel med olympiska spel
E
Neeeej
G
Fiss7sus4
- Det kan aldrig va fel med olympiska spel
Det kommer många stjärnor hit från alla håll i världen
Efter många år av slit mot spelen ställs nu färden
Vi bygger upp en helt ny stad Det gör idrottsmannen glad
Han får bo i snygg barack sätter världsrekord som tack
Inge´ doping, inge´ fix, inge´ fusk och inge´ trix
inga kix av nål som sticks nix nix nix till trimningsmix
Alla springer allt dom tål och svettas så det stänker
Den som kommer först i mål får guldmedalj som blänker
Kasta stövel, hoppa säck plockepinn och simma näck
tvätta, hänga upp på streck köra bil med blanka däck
Turister kommer hit i flock laddade med pengar
Handelsmannens börs blir tjock Hotellen hyr ut sängar
Alla köper korv och glass Tio spänns entré på dass
Alla trivs och skakar tass Olympiad i stora lass
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T E X T H Ä F T E

Mulle Ulla
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
E
H
Det är lördag och i mitten utav maj
E
vi är bjudna ut i skogen på partaj
A
det är sista dan på Mulle denna gång
H
E
därför sjunger vi vår Mulle-Ulla sång:

Mulle-Ulla, Mulle-Ulla
Fissm
Mulle-Ulla, Mulle-Ulla
H
hej, koli-kock-kock-kock
H
hej, koli-kock-kock-kock–kock

Mulle-Ulla skulle varit här med saft
lite bullar, kakor, äpplen och så glass
men av Mulle-Ulla syns inte ett spår
därför gråter vi en Mulle-Ulla tår
Plötsligt hörs det nåt som låter som en uv
och i skallen på oss mullar tar det skruv
det är Ulla som har spelat oss ett spratt
vi kan inte riktigt hålla oss för skratt
När vi kramat henne välkommen en stund
får vi leka ”gömma benet” och va´ hund
sen så fikar vi och sitter på en stam
sjunger sången som vi allihopa kan
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T E X T H Ä F T E

I skolan
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Påbyggnadslek.
E-dur
I skolan lärde vi:
Handen upp! Sver: “Handen upp!”E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Läs en bok! (håll handflatorna som en bok)
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Niga fint!
Läs en bok! (håll handflatorna som en bok)
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Bocka fint!
Niga fint!
Läs en bok! (håll handflatorna som en bok)
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
I skolan lärde vi:
Snurra runt!
Bocka fint!
Niga fint!
Läs en bok! (håll handflatorna som en bok)
Sätt er ner!
Res er upp!
Håll er tyst! (pekfingret för munnen)
Handen upp! E/A/E E/A/E
Slut för i dag och tack för i dag!
(Pojkarna bockar och flickorna niger -eller tvärt om)
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T E X T H Ä F T E

Jag har en katt
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
D
A
Jag har en katt sörrö, sörrö, sörrö
D
som ger mig fnatt sörrö, sörrö, sörrö
A
förr var han gul sörrö, sörrö, sörrö
D
nu är han ful sörrö, sörrö, sörrö
G
han stryker runt sörrö, sörrö, sörrö
D
och jamar strunt sörrö, sörrö, sörrö
A
han gillar sill sörrö, sörrö, sörrö
D
och fet makrill sörrö, sörrö, sörrö
Från första mars till sista mars
är han så kär så han blir skär
uppå ett plank, bakom en bank
har han konsert, precis så här:
G
Mjau, mjau, mjau, mjau
D
Mjau, mjau, mjau, mjau
A
Mjau, mjau, mjau, mjau
D
Mjau, mjau, mjau, mjau

Då blir det liv, folk kastar kniv
dom kastar skor och sprätter snor
han får en brud i tjusig skrud
hon har nå´t visst nå´t kissemisst
Se´n får dom barn många som den
men dom är små röd, gul och blå
nu är det slut sa lille Knut
men du, sa Sven vi tar´n igen
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T E X T H Ä F T E

Små flugor
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
C
F
C
Vi äro små flugor, vi (bzzz, bzzz)
F
C
Vi äro små flugor, vi (bzzz, bzzz)
F
Vi äro små flugor
C
Am
som surrar i stugor
G
C
Vi äro små flugor, vi (bzzz, bzzz)

Vi äro små moppar, vi (brrm, brrm)…
…me´ trimmade toppar…
Vi äro små getter, vi (mäck, mäck)…
…som äter servetter…
Vi äro små kattor, vi (mjau, mjau)…
…som klöser i mattor…
Vi äro små hönor, vi (pock, pock)
…som pickar små bönor…
Vi äro små sparvar, vi (kvitt, kvitt)…
…som flyger och larvar…
Vi äro små sikar, vi (blllp, bllp)…
…som simmar i vikar…
Vi äro små fingrar vi (plopp, plopp)…
…som vrider och slingrar…
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T E X T H Ä F T E

Enfingerklappen
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Pekfingrarna uppåt.
D
G
Enfingerklappen, enfingerklappen
A
D
enfingerklappen är lätt, lätt, lätt
G
Enfingerklappen, enfingerklappen
A
D
enfingerklappen är lätt
Tvåfingerklappen . . . (visa två fingrar på vardera handen och börja klappa)
Trefingerklappen . . . (visa tre fingrar)
Fyrfingerklappen . . .
Femfingerklappen . . .
Hoppareklappen . . . (res er upp och hoppa och klappa händerna ovanför huvudet)
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T E X T H Ä F T E

Mysiga Hasse
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
Am
Upp med dig, Hans (handflatorna upp, för händema uppåt)
Dm
Am
för göken gal på ängen (lyssna efter göken)
Nej, lilla mor (lägg huvudet på kudden = händerna)
E
Am
det är så skönt i sängen

Upp med dig, Hans
gå ut och kratta hö (låtsas kratta)
Nej, lilla mor
jag vill hellre vara slö
Upp med dig, Hans
så blir du finalist (löprörelser med armarna)
Nej, lilla mor
jag vill hellre vara sist
Upp med dig, Hans
och gör en karriär (knyt slipsen)
Nej, lilla mor
jag vill hellre vara kär (händerna på hjärtat)
Upp med dig, Hans
och ta en liten tur (kattsim med pekfingrarna)
Nej, lilla mor
jag vill hellre ta en lur
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