
Sjung och lär!
Texthäfte

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan



Gåspennan gör musik och video för barn som bygger på LGR11. 
Vår förhoppning är att musiken kan användas som en del av

varierad undervisning. Ni hittar en förteckning av våra
musikvideofilmer och vad de handlar om på

 https://www.gaspennan.com/komplett-latlista-alla-aemnen 

Vi finns på

Facebook: Gåspennan
Instagram: @gaspennan
Youtube: Gåspennan Official
Övriga digitala plattformar: Gåspennan

https://www.gaspennan.com/komplett-latlista-alla-aemnen


Stavelser

Intro
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser - Stavelser

Vers
Tjena, det är Holger
Kom och dansa och sjung
Disco, disco, disco – vilket härligt gung
Säg mig – Är du redo för en stavelsefinal?
I varje stavelse finns en vokal

Refräng
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser

Vi sjunger hela ordet
Sen kommer det igen
Då stampar vi tillsammans
I stavelser, min vän

Vers
Tiger - Ti-ger
Bäver - Bä-ver
Blöja – Blö-ja
Fågel – Få-gel
Jaga – Ja-ga
Myra – My-ra
Gata – Ga-ta
Snigel - Sni-gel
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Refräng
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser

Vi sjunger hela ordet
Sen kommer det igen
Då stampar vi tillsammans
I stavelser, min vän

Vers
Kanin – Ka-nin
Paket – Pa-ket
Morot – Mo-rot
Duva – Du-va
Lejon – Le-jon
Päron – Pä-ron
Dator – Da-tor
Tomat – To-mat

Refräng
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
Stavelser – Stavelser
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Vi rimmar
Vers 
Jäpp, här är Holger med sköna ackord 
Vi ska rimma – Dags för rekord 
Är du med? Är du med? Är du med? 
Jo, men, ett och två och tre 
På slutet av ordet kan du kika 
Jäpp, för där låter det lika

Som Hej – svej – Hur är det med dig? 
Två – på – Ställ dig på tå 
Lätt – plätt – Vi rimmar så fett
Loppa – soppa – Ställ dig och hoppa 
Som Hej – svej – Hur är det med dig? 
Två – på – Ställ dig på tå 
Lätt – plätt – Vi rimmar så fett
Loppa – soppa – Ställ dig och hoppa 

Refräng 
Vi rimmar, rimmar 
Vi rimmar, rimmar 
Ge mig rimord på stil 
Mil – fil – bil 
Ge mig rimord på boll 
Troll – noll - koll 
Vi rimmar, rimmar 
Vi rimmar, rimmar

Vers 
Sol – stol – Visst är det cool? 
Stränder – ränder – Klappa dina händer 
Vad – bad – Jag blir glad 
Maxa, saxa – Låt armarna flaxa
Sol – stol – Visst är det cool? 
Stränder – ränder – Klappa dina händer 
Vad – bad – Jag blir glad 
Maxa, saxa – Låt armarna flaxa
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Refräng 
Vi rimmar, rimmar 
Vi rimmar, rimmar 
Ge mig rimord på stil 
Mil – fil – bil 
Ge mig rimord på boll 
Troll – noll - koll 
Vi rimmar, rimmar 
Vi rimmar, rimmar 

Slutkläm 
Okej, det är dags att köra 
Rekord på slutet – Låt mig höra
Hoppa – loppa – soppa 
Undra – hundra – dundra 
Simma – rimma – dimma 
Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 
Undra – hundra – dundra 
Simma – rimma – dimma 
Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 
Undra – hundra – dundra 
Simma – rimma – dimma 
Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 
Undra – hundra – dundra 
Simma – rimma – dimma 
Drömma – glömma - gömma 
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Stenåldersdans

Vers
Det fanns jägare som jagade ren
Som vandrade på tundran – är du med?
Men när det blev varmare kom massa lövskog
Där jagade man vildsvin och hjort som man tror

Refräng
Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans

Vers
Tror du man käkade burgare, säg?
Utöver det vi nämnt – svaret är nej
Man samlade även frukt, svamp och bär
I sjöar och hav jagade man fisk och säl

Refräng
Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans

Vers
Tror du man hade kamera, säg?
Eller en borrmaskin? Svaret är nej
Man hade redskap av sten, trä och ben
Vad gjorde man med dem? Har du någon idé

Allt eftersom tiden gick förändrades saker

Mera vanligt att bo på samma plats, ja
Odlade råg och andra sädesslag
Vissa djur höll man nära sig, ja
Kunde ge en mat och annat som var bra

Refräng
Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans

Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans – Stenåldersdans
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Bokstavshjälten

Intro
Tjena, det är Alfa B Gordon
Häng med på ett äventyr där vi lär oss vad bokstäverna heter och hur de 
kan låta – Nu kör vi

Upp med dina händer så högt som det går
Klappa efter oss – dags för rekord
Gör dig beredd – nu händer det strax
Ladda från tårna för nu är det dags – Vi kör

Vers
A – a
B – b
C – c
D – d 
E – e
F – f
G – g
H – h
I – i
J – j
K – k
L – l
M – m
N – n
O – o
P – p
Q – som låter q
R – r
S – s
T – t
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U – u
V – v
W – w
X – x 
Y – y 
Z – z
Å – å
Ä – ä 
Ö – ö

Refräng
Oaaaah! 
Vad de heter, min vän
Oaaaah! 
Och hur de låter, kom igen
Oaaaah! 
Vad de heter, min vän
Oaaaah! 
Och hur de låter, kom igen

Det är alfabetet! Deras namn och deras ljud, vi kör!

Vers
A – a
B – b
C – c
D – d
E – e
F – f
G – g
H – h
I – i
J – j
K – k
L – l
M – m
N – n
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O – o
P – p
Q – som låter q
R – r
S – s
T – t
U – u
V – v
W – w
X – x 
Y – y 
Z – z
Å – å
Ä – ä 
Ö – ö
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Geometrijakt med Gwen
Vers
Gwen, gwen ska ut på jakt
För trollet det har lagt objekten överallt
Gwen ger sig av direkt – geometriska objekt
Hon stanna plötsligt – halt

Brygga
Hon ser ett rätblock, ja
Hon ser ett klot, vad bra
Hon ser en kub och en pyramid
En cylinder, hej
Och en kon, okej
Dessa sex geometriska objekt

Hon ser ett rätblock, ja
Hon ser ett klot, vad bra
Hon ser en kub och en pyramid
En cylinder, hej
Och en kon, okej
Dessa sex geometriska objekt

Refräng
Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon
Hon har hittat allihop

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon
Hon har hittat allihop

Mellanspel
Aaaaaaaah 
Geometriska objekt
Aaaaaaaah 
Geometriska objekt
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Brygga
Hon ser ett rätblock, ja
Hon ser ett klot, vad bra
Hon ser en kub och en pyramid
En cylinder, hej
Och en kon, okej
Dessa sex geometriska objekt

Hon ser ett rätblock, ja
Hon ser ett klot, vad bra
Hon ser en kub och en pyramid
En cylinder, hej
Och en kon, okej
Dessa sex geometriska objekt

Refräng
Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon
Hon har hittat allihop

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon
Hon har hittat allihop
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Verbdansen

Refräng
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra

Vers
Baka, baka, baka – kom igen
Baka en pizza och sedan
Röra, röra, röra – i kastrull
Röra i såsen – in i ugn

Refräng
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra

Vers
Vifta, vifta, vifta med brilljans
Vifta ordentligt med din svans
Skälla, skälla, skälla som en hund
Voff, voff, voff - med din mun

Refräng
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra

Vers
Smyga, smyga, smyga som en agent
Smyga tyst – en tangent 
Smyga, smyga, smyga som en agent
Smyga tyst – en tangent 
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Spela, spela, spela – melodi
Spela på pianot – alla vi
Spela, spela, spela – melodi
Spela på pianot – alla vi

Refräng
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra
Se, känna, lukta eller höra
Ett verb är något som man kan göra

Vers
Svänga, svänga, svänga – sväng förbi
Böj dig ordentligt – yihi
Ramla, ramla, ramla – gick för fort
Ramla omkull när du krockade med en port

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan



Enade
Refräng
Vi står enade! Vi är ett! Vi är ett!
För tiden är här, vi reser oss upp
Vi är ett! Vi är ett!

Vers
Stunden har kommit – tiden är här
Alla tillsammans – vem du än är
Från väster och öster – norr eller söder
Sluter vi upp – systrar och bröder

Jorden är rund – vi lever och lär
Framtidens folk – vi vet att vi är
Så upp med era händer
Alla barn i jordens länder

Refräng
Vi står enade! Vi är ett! Vi är ett!
För tiden är här, vi reser oss upp
Vi är ett! Vi är ett!

Vi står enade! Vi är ett! Vi är ett!
För tiden är här, vi reser oss upp
Vi är ett! Vi är ett!

Vers
Över jordens berg och djupa hav
Våra röster ekat – tillsammans ja
Så upp med era händer
Alla barn i jordens länder

Break
Alla tillsammans
Ja, vi är ett
Alla tillsammans
Tre, två, ett
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Alla tillsammans
Ja, vi är ett
Alla tillsammans
Tre, två, ett

Refräng
Vi står enade! Vi är ett! Vi är ett!
För tiden är här, vi reser oss upp
Vi är ett! Vi är ett!

Vi står enade! Vi är ett! Vi är ett!
För tiden är här, vi reser oss upp
Vi är ett! Vi är ett!
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