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Nikke vet

December, januari och februari – Det är vintern.
Nikke, Nikke vet!
Nikke vet!
Mars, april och maj – De kommer sedan.
Det är våren.
Nikke, Nikke vet!
Nikke vet!
Juni, juli och augusti – Sommarens månader är tre.
Sedan är det bara hösten kvar – September, oktober och november.
Nikke, Nikke vet!

Visste du att på 12 månader finns det fyra årstider?
På vintern är det ofta kallt men fullt av liv.
Under våren då kommer allt tillbaka och knopparna börjar synas igen.
På sommaren är det oftast varmt och det sprudlar av liv.
Under hösten faller löven ner och allt ändrar färg.

Oavsett väder, oavsett vind – Nikke han vet, han är ute i allting.
Oavsett sol eller snön faller ner, regn eller hagel står Nikke och ler.
Ute i naturen, Nikke han vet! Bygga en snöborg eller klappa en get!
Av årets månader blir Nikke glad.
Sommar, höst, vinter och vår – Ja, alla årets dagar!

Januari!
Februari!
Mars!
April!
Maj!
Juni!
Halva året gått i min Gåspennerapp.
Sjung nu med mig om du hinner ikapp!
Juli!
Augusti!
September!
Oktober!
November!
December!
Året går och vindarna vänder.
Dansa med oss! Jamen, upp med dina händer!



Vintern är oftast vår kallaste tid. Snön kan falla och isen ger glid.
Våren kommer efter, våren kommer sedan. Då blir det grönt och allt sätter fart igen.
Ljusaste dagen är på sommaren, japp! Bada, sola och passa på att vara slapp.
Sedan gulnar löven och faller till marken. Hösten är här, ja titta i parken!

Januari!
Februari!
Mars!
April!
Maj!
Juni!
Halva året gått i min Gåspennerapp.
Sjung nu med mig om du hinner ikapp!
Juli!
Augusti!
September!
Oktober!
November!
December!
Året går och vindarna vänder.
Dansa med oss! Jamen, upp med dina händer!
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