
VÅRSANGER 
 

Blomster små 

Blomster små, gule – blå, 

Titter opp av marken nå. 

Vinker til … lill, for hun er så snill.  

 

 

 

Alle fugler 

Alle fugler små de er 

Kommet nå tilbake. 

Gjøk og Sisik, trost og Stær 

Synger alle dage. 

Lerka jubler høyt i sky, 

Ringer våren inn på ny. 

Frost og snø de måtte fly, 

Her er sol og glede! 

 

 

Fløy en liten blåfugl 

Fløy en liten blåfugl, gjennom vindu 

Gjennom vindu, gjennom vindu 

Fløy en liten blåfugl gjennom vindu 

- En dag i mai. 

 

Tok en liten gullklump, 

Skip skip skare, skip skip skare, 

Tok en liten gullklum, skip skip skare 

En dag i mai. 



 

 

Jeg gikk en tur på stien 
Jeg gikk en tur på stien 

Og søkte skogens ro 

Da hørte jeg fra lien 

En gjøk som gol ko-ko 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 

 

 

 

 

 

 

En liten kylling 

En liten kylling i egget lå 

Den banket og banket og banket på 

Her er det trang, jeg vil ut å gå 

Pep den og ynket seg der den lå. 

Hakk, hakk, hakk! 

Egget det sprakk! 

Og en liten kylling ut av det stakk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kyllingen 

Det var engang en hønemor med åtte gule små 

Som spankulerte buret rundt 

Og lærte seg å gå. 

Den minste av de åtte,  

En liten vilter fyr, 

Han ville ut i verden 

Og gå på eventyr. 

 

Men hønsemamma'n kaklet: 

"Nei, nå må du være snill, 

for verden den er farlig, 

det er lett å gå seg vill." 

Og kyllingen han tidde, 

men da det var blitt kveld 

og mamma'n hadde sovnet 

så gikk han likevel. 

 

Han smøg seg gjennom nettingen 

og vips; så var han vekk. 

Og natten var så blekksvart, 

men han var like kjekk. 

Han løp så fort han kunne 

igjennom mange land, 

men så var han uheldig 

og plumpa i et vann. 

 

  

 



Ved stranda lå et rødmalt hus, 

der listet han seg inn, 

og satte seg forsiktig ned 

og tørket vingen sin. 

Så fløy han inn i skauen 

imellom høye trær 

og ramlet i no' kaldt no' 

som lå og lurte der. 

 

De fant han dagen etterpå 

da lå han helt forskremt 

i en av fars kalosjer 

som Passopp hadde gjemt. 

Og sjøen der han bakset 

det var en skål med vann. 

Og huset der han hvilte 

var Karis lekespann. 

 

Og skauen var en grøftekant 

og veien va'kke lang; 

den strakte seg fra buret, 

bort til mammas tørkestang. 

Det synes du er lite 

fordi du er så svær 

men det er mer enn langt nok 

for den som liten er. 


