M AT E M AT I K- M U S I K

Text och musik och arrangemang: Gerd Strandberg och
Jonas Astinder
Textbladet får skrivas ut och kopieras

Matematik-Musik
Ett plus ett är två, vad ska vi hitta på? Två plus ett är tre kanske att du vill vara med?
Tre plus tre är sex, vi dricker saft och äter kex, sex gånger två är tolv- vi bygger tågbana
på mitt golv!
Matematik-Musik är ingen annan lik, sjung för det gör dej rik, Matematik-Musik!!
Tre minus ett är två, när jag ringer kommer du då? Tre plus två är fem, ja då ska jag gå
hem.
Två plus fem är sju, vad ska vi göra nu? Tre gånger tre är nio, då lyfter ett flygplan till
Rio.
Matematik-Musik är ingen annan lik, sjung för det gör dej rik, Matematik-Musik!!

God morgon-sång
God morgon alla barn nu sätter vi igång och sjunger denna dagens allra första sång,
vi ska försöka vara snälla mot varann, och bara busa lite grann!
Vi sätter oss i ring hur många är vi nu, en, två, tre, fyr, fem och sex vi är nog sju,
nej ännu flera barn har kommit så jag ser, att vi faktiskt nu har blivit ännu fler,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nej STOPP! Hur många ska jag räkna opp??

Framför-Bakom
Framför dej på vägen går jag nu och bakom mej i ledet går ju du. Ovanför är himmelen
så blå, under är jorden som vi trampar på. Runt omkring ett träd kan vi stå, och inuti
finns trädets kraft som vi kan få.
Inuti är inte utanpå, och ovanpå en stubbe kan vi stå, hoppa ner och klättra upp igen, ge
en klapp på kinden till en vän.
Ett och två och tre och fyra fem, håll varann i händerna nu ska vi gå hem!
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Maja Meter
Det är jag som är Maja Meter och jag mäter en meter lång, kom och träffa mina vänner,
för dom finns i denna sång.
Jag heter Dennis Decimeter och är en decimeter lång, tio stycken decimeter då blir
metern lagom lång!
Mitt namn är Cissi Centimeter jag är en centimeter lång, tio stycken centimeter blir en
decimeter lång!
Här är Matteus Millimeter den allra minsta i vår sång, tio stycken millimeter blir en
centimeter lång!
Nu kan ni mäta med linjalen, på något långt och något kort, mät på små och stora saker,
måste ej va´samma sort!!

Nu är nu
Nu är nu och inte sen, du måste komma genast mamma! Du sa du skulle komma nu du
måste komma meddetsamma!
Jag kan inte vänta mer, flera millioner timmar är det! Jag vill ju visa dej en grej du måste
komma nu och se det!!
Ingen vill ju vänta alls, vare sej pappa eller mamma och detta gäller även barn, helst ska
man komma meddetsamma!
Nu är nu och inte sen, du måste komma meddetsamma!

Veckans dagar
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, det är veckans dagar gång på
gång.
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, sjung om veckans dagar i en
sång!!
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Ett och två
Ett och två ut i skogen gå, tre fyra fem, var är myrans hem?
Ett och två ut ur skogen gå, tre fyra fem, nu ska vi gå hem!

Vi går och går
Vi går och går och går, vi går och går och går och så tar vi ett litet hopp! Hur många?
Tre- ett, två, tre.
Vi går och går och går,vi går och går och går och så tar vi ett litet skutt! Hur många?
Fyra- ett, två, tre, fyra.
Vi går och går och går, vi går och går och går och så tar vi ett jättekliv! Hur många?
Fem- ett, två, tre, fyra, fem.
Vi går och går och går, vi går och går och går och så springer vi lite grann!

Varning för daggmask
Varning för daggmask, kliv inte på dom, lyft på foten akta dom, varning för daggmask,
kliv inte på dom, lyft på foten akta dom.
Varning för daggmask, kliv inte på dom, lyft på foten akta dom, för det är vi både vuxna
och barn, som faktiskt ska bry oss om!!
Varning för sniglar…varning för spindlar…varning för myror…varning för….

Gråsuggans sång
En gråsugga har fjorton ben och springer fort är sällan sen, och under magen bär hon på
ägg och ungar små.
Hon äter löv helst vill hon ha en massa asplöv varje dag, hon under stenen gömmer sej
för både dej och mej.
I solsken vill hon inte va´ där mår hon inte riktigt bra, hon under stenen gömmer sej, för
både dej och mej!
En gråsugga har fjorton ben och gömmer sej under en sten, om fyra gråsuggor det är,
hur många ben finns där?!
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Flugsvampens visa
En hatt och en ring och en fot och en strumpa, ja så ser en flugsvamp ut, en hatt och en
ring och en fot och en strumpa, ibland tittar larver ut.
Dom bor under hatten på dan och på natten och där trivs dom riktigt bra, en hatt och en
ring och en fot och en strumpa, en flugsvamp det är det vet jag!
En ekorre klarar en flugsvamp och sparar små svampar till mat minsann, dom hänger och
torkar och sen när han orkar han tar dom till mat ibland.
Han bjuder en snigel det är kanske Sixten, tillsammans så trivs dom bra, en flugsvamp så
vacker med prickar på hatten, får stanna i skogen, vet jag!

Dags att gå
Dags att gå, dags att gå, dags att säga farväl och hej då,
dags att gå, dags att gå, det har blivit dags att säga farväl och hej då.
Dags att gå, dags att gå, dags att säga farväl och hejdå, dags att gå dags att gå, det har
blivit dags att säga farväl och hej då!
HEJ DÅ!!!
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