
JEG ER EN ASTRONAUT  

  

Jeg er en astronaut, 

jeg er en astronaut. 

Når mor og far har sovnet inn, 

starter raketten min. 

  

Månen er første stopp, 

så settes farten opp. 

Jeg har mitt eget romfartøy 

så turen til mars blir gøy. 

 

Der skal jeg lande på en savanne, 

men her er gresset rødt 

og smaker så søtt. 

 

På mars er det mye rart, 

det skjønner jeg ganske snart. 

Små grønne menn med åtte bein 

sitter på rullestein. 

  

Jeg er en astronaut, 

jeg er en astronaut. 

Det er min egen hemmelighet, 

som ingen andre vet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



JORDEN SNURRER RUNDT OG RUNDT  
 

Jorden snurrer rundt og rundt med barn på alle kanter 

Over oss er himmelen med stjerner og drabanter 

Selv er vi så små, så små og jorden er så liten 

Snurrer rundt og rundt i himmelrommet hele tiden 

 

Rundt og rundt og rundt og rund 

rundt og rundt og rundt og rundt 

 

På den ene siden er den store, varme solen 

og når den står opp, går alle barna her på skolen 

På den andre siden seiler vesle månen over 

da går alle barna der og legger seg og sover 

 

Rundt og rundt og rundt og rund 

rundt og rundt og rundt og rundt 

 

På den vesle kloden vår er mange land og riker 

det er ikke samme mat og samme ting vi liker 

Det er mye snodig man kan lage seg en rett av 

Samme kan det være, hvis det er no’ å bli mett av 

 

Rundt og rundt og rundt og rund 

rundt og rundt og rundt og rundt 

 

Du bor i et slott så fint, og du bor i en gamme, 

Bare det er trygt og godt, så kan det bli det samme. 

En hos gamle bestemor og en hos tante Kari, 

Samme det, - hvis bare det er en å være gla i! 

 

Rundt og rundt og rundt og rundt 

Rundt og rundt og rundt og rundt 

 

Noen barn har gylden hud og noen barn er hvite 

Jorden snurrer rundt og rundt med fattige og rike 

Nord og syd og øst og vest, d’ermy’ vi ikke kjenner 

Samme kan det være bare vi er gode venner 

 

Rundt og rundt og rundt og rund 

rundt og rundt og rundt og rundt 

 

 

 



STJERNESANG 
Melodi: Jeg er en liten teddybjørn 

 

Når dagen med sin lek er slutt og solen daler ned,  

så må du ikke tro at den skal legge seg for det.  

Nei den skal bare rundt til andre siden av vår jord, 

og skinne litt i landet der hvor de andre barna bor.  

 

Og hver gang sola kommer dit og det er dagen der. 

Så sier alle stjernene nå er vi ferdig der. 

Nå får vi med oss månen og så svinger vi oss om 

Og blinker lett for Melkepus og Trinemor og Tom.  

 

De blinker og de glitrer og de tar så store sprang 

Jeg tror de leker gjemsel de blir borte gang på gang 

Og hver gang månen ser en sky han gjemmer seg bak den 

Men han kan ikke dy seg fra å titte frem igjen. 

 

Slik leker de i hele natt, men blir det dagen her 

Drar stjernene til andre land og ler og blinker der 

Da sier sola takk for seg til denne byen sin 

Og når den våkner skinner den på nesetippen din.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANETSANG 1  
Melodi: Napoleon med sin hær 
 

Merkur er den første og Venus nummer to.  

Så kommer Jorda og Mars er der jo.  

Jupiter og Saturn, Uranus og Neptun,  

og Pluto er jo bare en liten dvergplanet.  

 

 

PLANETSANG 2 
Melodi: Alle fugler 
 

Merkur, Venus, Tellus og Mars, Jupiter og Saturn 

Uranus, Neptun og Pluto er ute. Alle går i bane. 

Rundt vår sol som skinnner så klart.  

Ser vi dem på himmelen svart. 

Stor og mektig, vakker og sterk. Den gir lys til alle.  

 

 

 

 


