
SANGER TEMA HØST 

REGN – DIKT Sigbjørn Obstfelder 

En er enn, og to er to- 

vi hopper i vann, 

vi triller i sand. 

Sikk, sakk, 

vi drypper på tak, 

tikk, takk, 

det regner i dag. 

Regn, regn, regn, regn, 

øsende regn, 

pøsende regn, 

regn, regn, regn, regn, 

deilig og vått, 

deilig og rått! 

En er en, og to er to- 

vi hopper i vann, 

vi triller i sand. 

Sikke, sakk, 

vi drypper på tak, 

tikk, takk, 

det regner i dag. 

 

Sol, sol, kom igjen. 

Sola er min beste venn. 

Bort med skyer, paraplyer, 

hold nå opp å regne. 

 

HØST SANG FRA YOUTUBE 

Høstsang | Høsten kommer | Barnesanger på norsk | Norske Barnesanger - YouTube 

https://dikt.org/Kategori:Sigbj%C3%B8rn_Obstfelder
https://www.youtube.com/watch?v=TA0Un4maY-E


 

 

 

 

 

 

 

REGNDRÅPER 

Se regndråpen faller fra skyen ned 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Og skyen den seiler så glad av sted 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Og blomstene strekker seg opp på tå 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Litt regn er det sannelig godt å få 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Se regndråpen faller fra skyen ned 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Og skyen den seiler så glad av sted 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Og blomstene strekker seg opp på tå 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Litt regn er det sannelig godt å få 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se min kjole 

Kari Bremnes 

Våre kjoler er i alle farger 

Grønn, blå, rød, hvit, sort og mange flere 

Men hør nå bare, hva jeg vil fortelle, 

Grønn, blå, rød, hvit, sort og mange flere 

Se min kjole, den er grønn som gresset, 

Alt hva jeg eier, det er grønt som den 

Det er fordi jeg elsker alt det grønne, 

Og fordi en jeger er min venn 

Se min kjole, den er blå som havet, 

Alt hva jeg eier, det er blått som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det blå, 

Og fordi en sjømann er min venn 

Se min kjole, den er hvit som sneen, 

Alt hva jeg eier, det er hvitt som den 

Det er fordi jeg elsker at det hvite, 

Og fordi en møller er min venn 

Se min kjole, den er rød som rosen, 

Alt hva jeg eier, det er rødt som den 

Det er fordi jeg elsker alt det røde, 

Og fordi et postbud er min venn 

Se min kjole, den er sort som kullet, 

Alt hva jeg eier, det er sort som den 

Det er fordi jeg elsker alt det sorte, 

Og fordi en feier er min venn. 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ6v8VoL4HJ1wpH-Ku74F-8UKyqUQ:1663783198137&q=Kari+Bremnes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCzIK0qvXMTK451YlKngVJSam5daDABuUlhIHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwihjYi0u6b6AhU5BxAIHciwBswQMXoECAUQAw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


