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Børnenes Favoritter 2 følger succesen op fra første bind i serien, og Linda Lehun præsenterer her yderligere
131 sange, som henvender sig til sangglade børn og deres voksne.

Børnenes Favoritter 2 kan ligesom første bind bruges både derhjemme og i skolen. Med sit brede repertoire
spændende fra den danske salmeskat og ´Jens Vejmand´ til ´Jutlandia´ og ´Postmand Per´ - og med

sangskrivere som Sigurd Barrett, Carl Nielsen, Halfdan Rasmussen og Kim Larsen henvender sangbogen sig
både til de små og de større. Anne Lassen har illustreret.

Becifret melodilinie med tekst.

Indhold
Alice's restaurant
Anemonesangen

Appelsiner og citroner
Blæsten går frisk over Limfjordens vande

Danse i måneskin
Danse, danse, dukke min

Den danske sang
Den lille Ole med paraplyen
Dengang jeg drog afsted

Der bor en bager
Der er ingenting, der maner
Der går en gammel trold
Der sad to katte på et bord
Det haver så nyligen regnet
Det kan øse, det kan pøse

Det rent og skært nødvendige
Du gamla, du fria

Du satte dig selv i de nederstes sted
Du, som har tændt millioner af stjerner

En go' fidusEn jæger gik at jage
En tosset sang
Eventyret
Festsangen

Fløjtespilleren
Fred hviler over land og by

Fuglesangen
Fuldmånen stråler
Gamle Signe

General Napoleon
Giv mig, Gud, en salmetunge

Godnatsangen
Go'morgen sol
Grisen Jensen
Hej for dig

Her kommer Pippi Langstrømpe
Her vil ties, her vil bies
Herligt, en sommernat

Hist, hvor vejen slår en bugt
Hvalen Hvalborg

Hvem har malet himlen blå
Hvor bor du, lille rotte

Hvor smiler fager den danske kyst
Hyrdinden og skorstensfejeren

Højt på en gren en krage
I alle de riger og lande

I banken ligger tyve millioner
I Danmark er jeg født (Schierbeck)
I Danmark er jeg født (Sebastian)

Ja, vi elsker dette landet
Jeg elsker de grønne lunde



Jeg er træt og går til ro
Jeg gik i marken og vogtede får
Jeg gik mig ud om kvælden
Jeg lægger mig så trygt til ro

Jeg ser de bøgelyse øer
Jeg véd, hvor der findes

Jens Vejmand
Joanna
Jutlandia

Jylland mellem tvende have
Kaspar Himmelspjæt

Kejseren i Kinesiens land
Kom vil du være min bedste ven?
Lad os gå ud ad vejen i solskin

Lille Guds barn, hvad skader dig?
Lille kat

Lille Peter Edderkop
Lille pige, du skal finde dine veje

Lille Poul ser ud på solen
Linedanseren
Livstræet

Lysets engel går med glans
Man sku' altid bo på landet

Marsvinet
Min kat, den danser tango

Misse var slank
Mælkebøtter
Månerejsen

Nu er jord og himmel stille
Nu vågne alle Guds fugle små

Når en lille mus
Når mørket får magt

Ole sad på en knold og sang
Om lidt

Op, al den ting, som Gud har gjort
Pandeben! - Godt det gror

Papirsklip
Peberkagebagersang

Per Syvspring
Peter og Petrine

Pjerrot sa' til månen
Plant et træ

Posemandens bil
Postmand Per

På det jævne, på det jævne
Regndråbesangen
Ronja Røverdatter

Se den lille kattekilling
Se, nu stiger solen

Sigurd
Skalasangen

Skuld gammel venskab
Solen begynder at gløde

Solsikke
Som en rejselysten flåde
Sov sødt, barnlille!

Spilledåsen
Stakkels blå mandag

Stille nu
Sur, sur, sur

Symfoniorkestrets sang
Syv arbejdsvante dværge
Tju bang, chokolademand

Tom Dooley
Tordenskjold
Tornerose
Troldevise

Tuba på Cuba
Tyv! Ja, tyv

Tænk at livet koster livet
Underlige aftenlufte

Velkommen til koncerten her
Venner, ser på Danmarks kort

Vennesang
Vi har lejrbål her

Vi voksne ka' også være bange
Vort modersmål er dejligt

Vovsen i vinduet



Vuffeli-vov
Woolle-Woolle-Wap
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