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T  E  X  T  H  Ä  F  T  E
5

På zoo
Text & Musik: Leif Walter

C            F      C                 F
Kom allihopa vi ska gå på zoo
C     F      C                 F
zoo, zoo, vi ska gå på zoo
C                   F           C                 F
pappa följer med oss också må ni tro
C      F     C                 F
zoo, zoo, vi ska gå på zoo

     G
På zoo

kan man göra vad man vill och lite till
      C
På zoo

kan man titta på en jättekrokodil
     G
På zoo

kan man mata alla sälarna med sill
      C
På zoo

Kom allihopa apan äter gröt
spiller på vakten så att han blir blöt

Kom allihopa se en antilop
han står och kissar i en liten grop

Kom allihopa titta på en struts
skallen i marken, står och käkar smuts

Kom allihopa lejonet har rymt
hem till Afrika, zoo det var för grymt

Nu är vi trötta nu vill vi gå hem
Men nästa vecka kommer vi igen

Härma följande djur mellan verserna: Tupp, lejon, varg, åsna. Rita gärna enkla teckningar av 
djuren på ett blädderblock eller tavla och peka på dem när de ska låta. På slutet låter alla djur

samtidigt.

Sång nr 1 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 1
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Huvud, axlar, knän & tår
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom

C
Huvud, axlar, knän och tår, knän och tår
                                                            G
Huvud, axlar, knän och tår, knän och tår
C                  F
Ögon, öron, kinden klappen får
G                                   C
Huvud, axlar, knän och tår, knän och tår

Vidrör de kroppsdelar som nämns. Snabbare för varje vers.

Sång nr 2 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 2
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Murarens sång
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E
Sten, på sten, på sten, på sten, på
H
sten, på sten på sten, på sten, på
E
sten, på sten, på sten, på sten
H                        E       H      E
det är murarens sång! Pling plong!

Lägg händerna ovanpå varandra och bygg uppåt. Ensam eller med flera andra.

Sång nr 3 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 3
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Hur tror ni det känns?
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

G              D             G
Lyssna på mig, sade hunden
                         D                 G
Hur tror ni det känns att va´ bunden?
           C             G
Jag får inte jaga katt
               Em                   C
Dom har inte betalt min skatt
        G              D                  G
Hur tror ni det känns att va´ hund?

Lyssna på mig, sade katten
Jag måste va´ ute hela natten
Jag får inte komma in
så jag vägrar gå i spinn
Hur tror ni det känns att va´ katt

Lyssna på mig, sade myggen
Jag blir nog aldrig en trygg en
Varje gång jag vill ha en slurk
Blir jag slagen av nån skurk
Hur tror ni det känns att va´ mygg

Lyssna på mig, sade hästen
Jag vill inte ridas av prästen
Han är hundra kilo tung
Jag är inte längre ung
Hur tror ni det känns att va´ häst

Sång nr 4 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 4
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Sune Persson
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E                                                    A
Här kommer Sune Persson och är arg
        E                                               A
Han spottar, svär och fräser som en varg
       E                 E7        A                      C
Det får han inte va´ han måste snart bli gla´
        H                                           E
och om vi gör så här  blir det nog bra:

H                                         E
Kittla näsan med en fjäder  -Ha, ha, ha, ha, ha
H                                  E
Visa oss i babykläder -Ha, ha, ha, ha, ha
E                     E7       A             C
Tuscha en mustasch göra en grimasch
H                                                E
Ge honom en klapp  så blir han gla´.

Här kommer Sunes pappa och är sur.
han vankar av och an som djur i bur.

Här kommer Sunes mamma och är tvär
hon skäller och går på så hon blir skär.

Sång nr 5 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 5
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Året
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

G       H7
I januari
      Em            C
när allting var vitt
       G            D           G       D
då gjorde jag änglar i snön

   G     H7
I februari
      Em        C
när isen var tjock
     G           D                 G
då åkte jag skridskor på sjön

   D
I mars och april
        G
kom värme och tö
       C              G        D
och blåsippan tittade opp

   G          H7
I maj och juni
slog blommorna ut
och man kunde ta sig ett dopp

Juli, augusti
var tryckande hett
och jag gick på simskola då

      D
September, oktober
       G
fick jag plocka frukt
       C             G              C
och kvällarna mörknade så

November var frostig
December kom jul
och därmed var det året slut

Sång nr 6 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 6
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Spotta ej
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

A
Spotta ej på denna skylt!
E
Smeta ej med denna sylt!
A
Vissla ej i denna båt!
H
Gnola ej på denna låt!
A
Mer förbud, så blir jag rik
      H                           E
för jag har skyltfabrik!

Sång nr 7 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 7
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Lilla Olle
Text: Trad.

Musik: Trad. arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
        F         C
Lilla Olle i skogen
                             F
mellan träden han vandrar (speja!) 
                       C
då plötsligt så ser han (peka!)
                     F
en  jättestor  björn  (häll  ut  armarna STOOORT)
C
Ååååååååå (Händerna uppåt)

F                           C
Hålla-la-tji-hi   Å-hålla-la-tji-ho   (Knäklapp, handklapp tummarna över axlarna)

Sssch ssch ssch (vifta hotfullt med ramarna)
                           F
Hålla-la-tji-hi Å-hålla-la-tji-ho

Sssch sssch sssch (vifta hotfullt med ramarna)
                           C
Hålla-la-tji-hi Å-hålla-la-tji-ho

Sssch sssch sssch (vifta hotfullt med ramarna)
                           F
Hålla-la-tji-hi Å-ho

Sen träffar Olle på:
...en padda så stor (kväk kväk kväk) (sssch, sssch, sssch)
...en jättestor hund (voff voff voff) (kväk kväk kväk) (sssch, sssch, sssch)
...en jättesnygg tjej (vissla 3 gånger) (voff voff voff) (kväk kväk kväk) (sssch, sssch, sssch)

Sång nr 8 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 8
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Brickflickan Britta
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

G
Brickflickan Britta, brickflickan Britta
                                                   D
bländande blåögd bär brickorna bort

brickflickan Britta, brickflickan Britta
                                                      G
briljerar med brickor betraktas av Bert

Svarvaren Svenne, svarvaren Svenne
sakkunnigt svarvar cylindrar så snyggt
Svarvaren Svenne, svarvaren Svenne
svarvar så snygga cylindrar som sagt

Rörmokarn Rune, rörmokarn Rune
river rappt rostiga rör och reglage
Rörmokarn Rune, rörmokarn Rune
raskt reparerar runt rörkröksläckage

Städerskan Stina, städerskan Stina
städar så smutsen står som en sky
Städerskan Stina, städerskan Stina
stolarna skiner som sol’n - en sån syn

Bagaren Berta, bagaren Berta
bakar bra bullar, brunt bröd bakas bäst
bagaren Berta, bagaren Berta
billiga bullar, brunt bröd, blir det bra?

Sång nr 9 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 9
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Brevbärarens sång
Text & Musik: Leif. Walter, Gert Ove Smedlund

E
Posten, posten, posten, posten
H
posten, posten, posten. posten
E
posten, posten, postcn, postcn
H                             E       H      E
det är brevbärar’ns sång! Pling plong!

Dela ut post till höger och vänster

Sång nr 10 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 10
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Drömslottet
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

E                       A             E                                H
I maj när solen sken som mest så föddes det en kille
        E                    A     E                                   H
Han var ju ganska liten men han visste vad han ville:
              A                      H           E                        Cissm
Först så spar man några år, ja så mycket som det går
          E                                             H
sen så skaffar man en tjej som man tycker är okey
           E                                        A                    H
sen så skaffar man ett hus och så här ska det se ut:

    E                                 H
På toppen ska det va' en skorsten (handflatorna ihop på huvudet som en skorsten)
       E                              H
och sedan ska det va' ett tak  (handflatorna som ett tak pd huvudet)
       E                                       H
och väggar runt omkring med dörrar (handflatorna mot kinderna, öppna och stäng med händerna)
     E                                    H
och fönster bade fram och bak (gör "fönstergluggar" med pekfinger/tumme runt ögonen och bakom 
huvudet)
      A
och golv som man kan gå
       E          Cissm
och trampa på ("gå" med knytnävarna på låren)
       E                 H                 E
och utanför ska flaggstången stå (höger arm rakt upp, fladdra med handen som en flagga)

I mars när kylan bet som värst så föddes det en flicka
Hon var så söt och när hon log så börja hjärtan ticka
Och den flickan hon var smart det förstod man ganska snart
för hon spara varje slant lämna tomglas och fick pant
för hon drömde om ett slott som var både nätt och flott:

En junikväll nar det var dans så träffa dom varandra
och Amors pilar träffa rätt sen fanns det inga andra
Och den kvällen blev han hennes och den kvällen blev hon hans
sånt kan hända på en dans det kan bli en lång romans
och nu ska dom flytta in i sitt favorit krypin:

Sång nr 11 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 11
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Rocka moraklocka
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

G
A - kan du rocka mora-klocka?

A - kan du bugga gummi-tugga?
                                      C
A - kan du valsa flaska-halsa?
                                       G
A - kan du humppa visa-rumpa?
                                       D
A - kan du poppa opp-å-hoppa?
                                    G
A - sluta deppa -börja peppa!

Sång nr 12 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 12
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Ballongen
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

D-dur

       A                                                              D
Det var en gång en djurpark som hade dåligt ställt
      A                                                            D
så djuren hade inga hus dom bodde mest i tält
  G                                     A
i lejonburen satt en katt, i örnens fanns en sparv
    G                                  A                              D/G/D/G
i björnens grop en pudel, tänk dig vilket larv

     A                                                          D
Ja allt var riktigt visset det mesta där var fjant
dom hade inte ens en riktig elefant
men dirren fick en bra idé och stack i väg med språng
så kom han strax tillbaka med en jättestor ballong

Den målade han snabel på och betar, ben och svans
med detta fick han hjälp utav en struts och en schimpans
sen bar han ut ballongen och fäste den med rep
och inte nå´n i parken märkte av hans knep

Och folket kom i massor och såg hans elefant
han tjäna mycket pengar ja, allt gick brilliant
men så en dag så märkte han att djuret börja magra
och smala elefanter är inte särskilt fagra

Då fick han en idé uti sin lilla knopp
han smög till elefanten den skulle blåsas upp
å han blåste, å han blåste
å han blåste, å han blåste
å – poff!!!

Nu har dom inte längre nån indisk elefant
och dirren for till Säffle där landa han galant
hans hatt damp ner i Ystad och byxorna i Flen
klockan for till månen och skjortan till Aten

Om du ska starta djurpark och inte har nå´ djur
ta istället kottar och sätt dom i din bur
se upp för direktören och zebror av kartong
och stora elefanter gjorda av ballong

Sång nr 13 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 13
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Ledi´ lörda´
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
G            C
Månda´ -skrapa och putsa
G                              D
Tisda´ -spackla och kitta
G            C
Onsda´ -slipa och feja
G                             D
Torsda´ - måla och lacka
Em                      C
Freda´ -hämta ut löning
G                          D
Freda´ - äntligen helg

         G                  C
Ledi´ lörda´ Ledi´ lörda
        G               D
Ledi´lörda´ och sönda´
         G             C
Ledi´ lörda´  Ledi´ lörda
         G              D
Ledi´lörda´ och sönda´

Månda´  -spika och hamra
Tisda´ -såga och skruva
Onsda´ -borra och hyvla
Torsda´ -fila och skarva

Månda´  -stoppa trafiken
Tisda´ -spana på stan
Onsda´ -jaga och haffa
Torsda´ -hjälpa små barn

Månda´ -svetsa och löda
Tisda´ -nita och hamra
Onsda´ -passa och rikta
Torsda´ -värma och böja

Sång nr 14 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 14
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Rullan går
Text   Leif Walter, Gert Ove Smedlund

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
C
Rullan går på Bomans vind
G               C
rullan går, rullan går

Den som vill får rulla in
G               C
rullan går, rullan går
F
Rulla framåt, rulla bakåt
                   C
rulla uppåt, rulla neråt
G               C
rullan går, rullan går
G                                 C
kom får du se vad det rullar och går

Cyklan går (cykla i luften med fötterna)

Sparkan går (sparka med raka ben)

Tassan går (tassa med händerna på låren)

Rullan går till knänas klapp (kattsim och knäklapp)
ut på Bomans förstutrapp
Hejsan vänner, hejsan grannar
titta nu hur rullan stannar
Nu slår Bomans dörr igen (händerna rakt ut åt sidorna, slå ihop dem)
Gästerna går nöjda hem (vinka adjö)

Sång nr 15 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 15
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Granens barr
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

A
Granens barr
                E
dom är så korta (Håll upp ett finger)
                     A
sitter ett och ett

Tallens barr
                E
dom är så långa (Håll upp två fingrar)
                     A
sitter två och två
                       D
Enens barr är korta (Håll upp tre fingrar)
                     A
sitter tre och tre 
                                    E
Men alla har en sak gemensamt
          A
dom STICKS! (Stick en kompis)

Sång nr 16 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 16
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Upp och ner
Text: Leif Walter

Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund
C                                         G
Om kölen är i luften är din båt upp och ner
                                                      C
Om maten ligger på bordet är din tallrik upp och ner
                                              F
Om drickan rinner ut är nog flaskan upp och ner
                        C             G                   C
Om marken är blå är du själv upp och ner

Om gylfen sitter i rumpan är nog byxorna bak och fram
Om fötterna är för  korta är  nog skorna bak och fram
Om slipsen sitter  i nacken är nog skjortan bak och fram
Om sol´n går upp på  kvällen är dygnet bak och fram

Om luvan är ut och in kan man inte se nån tofs
Om byxan är ut och in kan man inte nå sin börs
Om jackan är ut och in är den svår att knäppa till
En igelkott har ont om hans skinn är ut och in

Djungel-Tarzan i lianen han gungar hit och dit
Förorts-Tarzan i Tunnelbanan han pendlar hit och dit
Dansgolvs-Tarzan på dansbanan han valsar hit och dit
Sportbils-Tarzan han sladdar hit och dit

Ligger fötterna på kudden - är du tvärtemot
Sitter du under stolen - är du tvärtemot
Stoppar du mat i örat - är du  tvärtemot
Har du kallsingar på huvet - är du  tvärtemot

Sång nr 17 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 17
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..
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Imse Vimse Spindel
Text: Trad.

Musik: Trad.arr. Leif Walter, Daniel Lindblom
”Imse Vimse är en spindel
klättrar högt så han får svindel”

(Gör som vanligt)
C
Imse Vimse spindel
G                      C
klättrar upp för trå’n

ner faller regnet
G                    C
spolar spindel bort
                   G
Upp stiger solen
F                      C
torkar bort allt regn

Imse Vimse spindel
G                  C
klättrar upp igen

“Imses mor är full med hår
hon trivs bäst i skäggets snår”

(Vik in tummarna i handen och låt åtta fingrar klättra från hakan och upp över ansiktet Alla rörelser
görs sen i ansiktet.)

Imsa Vimsa spindel
klättrar upp för trå’n...

“Imse har en väldig bror
tre ton tung och åtta skor”

(Stående, jättespindeln klättrar på ett tjockt rep. Stora rörelser!)
Bamse Bamse spindel...

“Rygg mot mage ställ er så
bli en spindel klättra på”

(Görs i par. Stå rygg mot mage. Då får spindeln åtta ben. Gör stor-rörelser tillsammans.)

Imse Vimse spindel....

Sång nr 18 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 18
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Plättar med sylt
Text: Trad.

Musik: W.A. Mozart

G                 D
Plättar med sylt uppå
              G
det är så gott att få
                D
detta var första versen
                    G
nu kommer andra versen

Plättar med sylt uppå
det är så gott att få
detta var andra versen
nu kormmer tredje versen ....

Prova att hålla armkrok medan ni gungar från sida till sida i allt högre tempo.

Sång nr 19 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 19
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Bilarna förr
Text & Musik: Leif Walter, Gert Ove Smedlund

A
Kommer du ihåg (styr)
       D             A
hur bilarna lät förr?

Kommer du ihåg
      D               A
hur bilarna lät förr?
         E
Dom risslade och rasslade (skaka händerna)
                             A
fick smörjas varje dag
         E
Dom gnisslade och visslade (gnugga händerna)
                             A
men funka' riktigt bra

E/A/ E/
             E
Det var faktiskt så (vifta med pekfingrarna)
                         A
som bilarna lät förr

Klockorna (pekfingrarna uppåt. Låt dem gå som vindrutetorkare)

Alla lok (visa hjulvridningen med armarna)

Ungarna (vagga låtsasbarn)

Sång nr 20 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 20
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Min hatt
Text & Musik: Trad.

 Trad. arr. Leif Walter, Daniel Lindblom

        C           G
Min hatt den har tre kanter

         C
Tre kanter har min hatt

        G
Och har den ej tre kanter
        C
Så är det ej min hatt

Ta bort ett ord för varje genomsjungning. Svårt, svårt!

Sång nr 21 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 21
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Kossans vaggsång
Text & Musik:  Leif Walter,  Gert Ove Smedlund

När det var  kväll i lagårn och alla djuren skulle sova började kossan sjunga en vaggsång:

A                       D
Mu mu mu mu mu mu
E                       A
Mu mu mu mu muuuuuu

   D
Mu mu mu mu mu mu
E  A
Mu mu muuuuuu

Fåren lärde sig bräka den:  Bä bä....

Hönorna lärde sig kackla den: Ka ka....

Katterna lärde sig jama den: Mjau mjau....

Mössen lärde sig pipa den: Pip pip....

Sen sjöng dom den tillsammans allihop: Mu bä ka mjau pip pip....

Sång nr 22 från skivan På Zoo & Co.  Sidan 22
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