
Isär eller samman?

Vers

Okej, käre vän
Låt mig berätta
Ett självständigt ord
Vad menas med detta?

Ett ord som betyder nått
Är du med?
På helt egen hand
Chicki chicki cheee!

Som sol – Som ros
Som fot och boll
Som glas – Som ögon
Som varm och korv
Som gås – Som penna
Som hus och vagn
Som jätte – Som god
Som hals och band

Och när man sätter samman
Självständiga ord
Bildas ett nytt
Jag tror du förstod

Sammansatta ord
Ja, så kallas de
Vi kör några exempel
Ja men visst är du med?

Refräng

Sol och ros
Sammansatt! – Solros!
Fot och boll
Sammansatt! – Fotboll!
Glas och ögon
Sammansatt! - Glasögon!
Varm och korv
Sammansatt! - Varmkorv!
Gås och penna
Sammansatt! - Gåspenna!
Hus och vagn
Sammansatt! - Husvagn!



Jätte och god
Sammansatt! - Jättegod!
Hals och band
Sammansatt! - Halsband!

Vers

Ibland är det svårt
Ibland är det klurigt
Ska orden sitta samman eller inte
Det känns lurigt
Om orden skrivs isär
Men ska skrivas ihop
Betydelsen blir en annan
Macko, macko, macko,mooo

Som sjuk sköterska
Eller fot boll
Skum banan
Kul glass
Eller snor kråka

Särskrivning som det heter, jepp
När vi råkar skriva isär de sammansatta orden, wepp
Vi gör ett test
Jag säger självständiga ord
Du sätter ihop dom
Säger sammansatta, cool!

Refräng

Sol och ros
Sammansatt!
Fot och boll
Sammansatt! 
Glas och ögon
Sammansatt!
Varm och korv
Sammansatt! 
Gås och penna
Sammansatt!
Hus och vagn
Sammansatt! 
Jätte och god
Sammansatt!
Hals och band
Sammansatt!



Vers

Ibland sätter vi samman ord
Som kök och som bord
Kök och bord
Då kan det behövas ett s däremellan 
Mellan orden, yes det sa Stellan

Kök och bord
Det blir köksbord
Land och väg
Det blir landsväg
Måndag och morgon
Måndagsmorgon
Besök och tid
Besökstid

Kök och bord
Det blir köksbord
Land och väg
Det blir landsväg
Måndag och morgon
Måndagsmorgon
Besök och tid
Besökstid

   
Text och musik av Holger och Fixx

Du hittar fler låtar och låttexter av Gåspennan på www.gaspennan.com. Där finns bland
annat låtar om multiplikation och de eller dem?

Följ oss gärna på:
Youtube: Gåspennan official

Facebook: Gåspennan 

Du hittar även våra låtar på Spotify och Apple music.

http://www.gaspennan.com/

