Vi hör ihop
Fråga din mamma fråga din mamma. Fråga om du och jag
ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop

Lyssna & sjung igenom låtarna med
barnen några gånger innan vi ses

Fråga din syster fråga din syster. Fråga om du och
jag ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop
Vi är som smör och bröd som eld och glöd
Som få och ge som mjölk och te. Vi hör ihop
Vi är som sol och bad som kul och glad
Som stol och bord som gräs och jord. Vi hör ihop
Fråga din granne fråga din granne. Fråga om du och
jag ska vara ihop
Du kommer få samma svar. Hela världen kommer ge dig
samma svar. Vi hör ihop vi hör ihop
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Disco
Baby baby jag älskar dig på dagen. Baby baby med
fjärilar i magen
Baby baby jag älskar dig på natten. Baby baby med
såpbubblor i hatten
Dansa dansa rör på hela kroppen. Dansa dansa du och
jag är toppen
Dansa dansa rör på hela kroppen. Daaaansaaa....
Baby baby jag gillar dig på helgen. Baby baby på morgonen och kvällen
Baby baby du dansar i mitt minne. Baby baby utomhus
och inne

sånger ur föreställningen
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Alla dansar
Du är min bästa, vi blev polare första dan på dagis
Tycker samma om det mesta, vi hörs varje dag
Båda älskar att dansa, vi gör ofta samma rörelser på
golvet
Vi ordnar fester och alla vill vara med
Alla dansar
Alla dansar med dig
Och jag dansar bredvid
Alla dansar
Alla dansar med dig
När vi har gumpa, vill alla att du ska va i laget
Och när du ritar en teckning, säger alla - Va fin!
Jag får ropa för att höras, du behöver bara viska
vad du tycker
Så lyssnar alla och säger - Precis!
Alla dansar...
Fräknar
Bokstaven Ä har prickar i ansiktet
Prickarna kallas för fräknar
Det flesta har många men Ä har bara två
Det kan du se om du räknar
En två
Två prickar små
Det är ganska snyggt med fräknar ändå
Det tyckte inte Ä när han var yngre
Då ville han se ut som ett A
Men när söta O sa att det var fint
Då var det plötsligt rätt bra

En två
Två prickar små
Det är ganska snyggt med fräknar ändå
Det ju det som skiljer dig från ett A
Tycker du det sa Ä stolt och glad
En två
Två prickar små
Det är ganska snyggt med fräknar ändå
Tandem
Två på en tandem cyklar vi till stranden
Du klagar på att det går trögt
Men du är en klen en jag rör knappt på benen
Se hur fort vi rullar fram känn hur lätt det går
Jag tycker det är jobbigt
tycker du
Det är väldigt mycket motvind nu
tycker du
Två på en tandem...
Oj vad det går uppför
tycker du
Vi kanske måste vila nu
tycker du
Två på en tandem cyklar vi till stranden
Du klagar på att det går trögt
Men du är en klen en jag rör knappt på benen
Se hur fort vi rullar fram när vi cyklar med varann
Båda gör så gott dom kan känn hur lätt det går

