
Babysim Sånger 

Bom-Chicka-Bom 

Bom-chicka-bom, chicka bom-bom-bom 

Bom-chicka-bom, chicka bom-bom-bom 

Bom-chicka-bom, chicka bom-bom-bom 

 

Vattensången 

Vad är det vi badar och simmar i ibland, vad är det som kluckar in mot strand? 

Jo, vatten vatten, bara vanligt vatten, 

Vatten, vatten, bara vanligt vatten. 

 

Blinka lilla stjärna 

Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. 

Fjärran lockar du min syn, likt en diamant i skyn.  

Blinka lilla stjärna där. Hur jag undrar var du är. 

 

Bä-bä-vita lamm (byt ut sista ordet till bubbel i vattnet)  

Bä, bä, vita lamm, har du någon ull? 

Ja, ja, kära barn, jag har säcken full. 

Helgdagsrock åt far och söndagskjol åt mor  

och två par strumpor åt lille, lille bror. 

 

Nippertippan 

Plaskade gjorde nippertippan, plaskade gjorde jag.. 

Plaskade gjorde alla som i vattnet var.. 

Snurrade gjorde nippertippan, snurrade gjorde jag.. 

snurrade gjorde alla som i vattnet var.. 

 

Bubblade gjorde nippertippan... 

Hoppade gjorde nippertippan... 

Sparkade gjorde nippertippan... 

Vinkade gjorde nippertippan... 

 



Hälla Hälla vatten (melodi: Bä,bä vita lamm) 

Hälla hälla vatten, plaksa å ha kul 

Blåsa Blåsa bubblor, snurra som ett hjul 

Upp i luften och ner med ett plask, 

Simma simma simma, simma som en mask 

 

Båtarna på havet seglar runt runt runt 

Båtarna på havet seglar runt runt runt, runt runt runt, runt runt runt. 

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

Seglen på båten hissas upp och ner, upp och ner, upp och ner. 

Seglen på båten hissas upp och ner, hela långa dagen. 

Ankaret på båten kastas ut dras in, kastas ut dras in, kastas ut dras in. 

Ankaret på båten kastas ut dras in, hela långa dagen. 

Kaptenen på båten säger skepp och hoj, skepp och hoj, skepp och hoj. 

Kaptenen på båten säger skepp och hoj, hela långa dagen. 

 

Honky-Tonk 

Höger ben fram, höger ben bak, höger ben fram och plaska lite grann, snurra runt i ring, dansa honky 

tonk. Det var allt för denna gången, Neeej.  

Vänster ben...  

Höger arm...  

Vänster arm...  

 

Huvudet fram, huvudet bak huvudet fram och bubbla lite grann, snurra runt i ring, dansa honky tonk, det 

var allt för denna gången, Jaaa! 

 

Imse vimse spindel  

Imse Vimse spindel 

Imse Vimse spindel klättra upp för trå´n. 

Ner faller regnet spola spindeln bort 

Upp stiger solen torka bort allt regn. 

Imse Vimse spindel klättra upp igen 

 



 

Rock spindeln 

Imse vimse spindel, waow! Spinn, bara spinn, bara spinn natten lång. 

Imse vimse spindel, waow! Spinn, bara spinn, bara spinn natten lång.  

Regnet det öser ner, solen går upp och ner. Spinn, bara spinn, bara spinn natten lång.  

Regnet det öser ner, solen går upp och ner. Spinn, bara spinn, bara spinn natten lång. 

 

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 att i böljan blå, där simmar små små fiskar 

Den tänker att i böljan blå, där simmar små små fiskar, 

jag undrar vad dom viskar 

Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten 

Dom viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten,  

jag undrar vem som fått den 

 

Kalle Kamel 

Kalle kamel har fem pucklar, fem pucklar, fem pucklar,  

Kalle kamel har fem pucklar, plaska Kalle kamel. 

Kalle kamel har fyra..........hoppa Kalle kamel. 

Kalle kamel har tre............bubbla Kalle kamel. 

Kalle kamel har två...........doppa näsan Kalle kamel. 

Kalle kamel har en............doppa huvudet Kalla kamel. 

Kalle kamel har ingen puckel, ingen puckel, ingen puckel,  

Kalle kamel är en häst (ett-två-åh-dyk!) 

 

 

Hejdåvisan 

Alla händer säger klapp, klapp, klapp 

Alla fötter säger spark spark spark 

Huvet säger nicke-nick 

Klockan säger ticke-tick 

Det är dags att sluta. 


