Bubblande badsånger
Bä, bä vita lamm
Bä, bä vita … (bubbla med munnen)
Har du någon ...
Ja, ja kära …
Jag har säcken …
Helgdagsrock åt …
Och söndagskjol åt …
Och två par strumpor åt lille, lille …

Vi äro små ankor vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
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ankor vi plask, plask
ankor vi plask, plask
ankor som gillar att plaska, vi äro små ankor vi
fiskar vi, sim ,sim ...
grodor vi, hopp, hopp ...

Båtarna på havet
Båtarna på havet seglar runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt.
Båtarna på havet seglar runt, runt, runt. Hela långa dagen.

En kulen natt
En kulen natt, natt, natt, min båt jag styrde.
På havets vågade, vågade, våg så skummet yrde.
Och vart jag sågade, sågade, såg
på havets vågade, vågade, våg.
Långt ner i djupet.
En fisk jag såg och det var du.

En liten båt
En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker
En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker
- Jag undrar vad den tänker. Den tänker på, att i böljan blå, det simmar
små, små fiskar, den tänker på, att i böljan blå, det simmar
Små, små fiskar.
- Jag undrar vad dom viskar
- De viskar att, det finns en skatt, långt ner på
havets botten, de viskar att, det finns en skatt, långt ner på havets botten.
-Jag undrar vems som fått den!
Men det vet jag, för det har jag och du är ju den skatten
Men det vet jag, för det har jag och du är ju den skatten
- Och nu så har jag fått den.

Hälla hälla vatten

Seglen på båten hissas upp och ner …
Ankaret på båten kastas i och dras upp …
Vågorna på havet dom går hit och dit …
Fiskarna i havet säger… (bubbla i vattnet)
Kaptenen på båten säger skepp-o-hoj …

(Mel. Imse vimse spindel)
Hälla hälla vatten
(häll med händerna)
Plaska och ha kul
(plaska i vattnet)
Blåsa blåsa bubblor
( bubbla)
Snurra som ett hjul
(snurra runt ett verv)
Och upp i luften
(hissa upp barnet)
Och ner med ett plask (låt barnet falla ner med plask)
Simma, simma, simma, simma som en mask (för barnet mot mitten)

Små fiskar som far omkring

Vinka Hej då

Små fiskar som far omkring. De hörs nästan ingenting.
Lite bubbel och lite plask. Lite bubbel, bubbel, bubbel, bubbel och plask.
Men båtar de låter så öronen gråter,
och färjor de dundrar så öronen blundar.
Men små fiskar de far omkring. De hörs nästan ingenting.
Lite bubbel och lite plask,
Lite bubbel, bubbel, bubbel, bubbel och plask.

Du är så fin
Du är så
Du är så
Ingen är
Ingen är

fin och jag tycker om dig
fin och jag tycker om dig
så fin som du i hela världen
så fin som du i hela världen

Vinka, vinka, vinka hej då nu så skall vi hemåt gå.
Vi har badat men nu får det räcka.
Det var kul vi syns nästa vecka. Vinka, vinka, vinka hej då
Nu så skall vi hemåt gå
Mera badsånger
Björnen sover
Kalle anka satt på en planka (hoppa i)
Små grodorna
Prästens lilla kråka
Nippertippan
Alla barnen plaskar, hoppar, sparkar, bubblar.
Skrutten lutten li vad heter du ?
Namnsången: Emelie är här, Linnea är här
Vi säger hej till Kalle visa oss vad du kan...Barnen hittar på något

