
Söngdagskrá Ísaksskóla 2019 – 2020 

 

26. – 30. ágúst 

Skólasöngur 

Það er leikur að læra 

Litlu börnin leika sér 
Í sól og sumaryl 

 

2. – 6. september  

Skólasöngur 

Það er leikur að læra 

Litlu börnin leika sér 

Í sól og sumaryl 

Smaladrengurinn 

 

9. – 13. september 

Skólasöngur 

Það er leikur að læra 

Litlu börnin leika sér 

Í sól og sumaryl 

Smaladrengurinn 
Smalastúlkan 

 

 

 
Það er leikur að læra  
Austurrískt lag  
Ljóð: Guðjón Guðjónsson  

  
Það er leikur að læra  
leikur sá er mér kær,  
að vita meira og meira  
meira í dag en í gær.  
  
Bjallan hringir, við höldum  
heim úr skólanum glöð,  
prúð og frjálsleg í fasi  
fram nú, allir í röð.  

 

 
 

 
 
 
Skólasöngur  
Lag og ljóð:  Björk Sigurðardóttir  
Samið í tilefni af 90 ára afmæli Ísaksskóla árið 2016  

  
Með fjör í augum, framtíð bjarta,  
fyrr en varir byrja  
lítil börn með lungu´ og hjarta´  
að leika sér og spyrja.  
Í skóla fá þau svör og starf,  
söng og gleði skarta,  
visku, dyggð og von í arf,  
í veganesti´ að narta.  
 „Lífið er eins og lækur sprækur,  

lesum fleiri´ og fleiri bækur.  
Lífið er eins og lækur sprækur,  
lesum fleiri bækur.“    

  
Börnin ná í boltann sinn,  
bjallan var að hringja,  
úr frímínútum flykkjast inn  
og fara svo að syngja.  
Þau langar til að líða vel,  
lesa, skrifa´ og reikna,  
fá vinskap, hlýju´ og vinaþel,  
í vinnubækur teikna.  

„Lífið er eins og lækur sprækur,  
lesum fleiri´ og fleiri bækur.  
Lífið er eins og lækur sprækur,  
lesum fleiri bækur.  

 

Litlu börnin leika sér 
Þjóðlag og þjóðvísa 

Litlu börnin leika sér, liggja mónum í,  
þau liggja þar í skorningum og hlæja, hí, hí, hí, 
þau úða berjum upp í sig og alltaf tína meir, 
þau elska berin bláu og brauðið með.  
 
Í berjamó er gaman, börnin leika saman, 
börnin tína í bolla og brosa við.  
Sólin litar hólinn, heiðbláan kjólinn, 
um jörðu hrærast því ljúft er geð. 
 
 



Í sól og sumaryl 
Lag og ljóð: Gylfi Ægisson 

Í sól og sumaryl ég sat einn fagran dag. 

Í sól og sumaryl ég samdi þetta lag. 

Fuglarnir sungu og lítil falleg hjón  
flugu um loftin blá, hve það var fögur sjón. 

Í sól og sumaryl sér léku lítil börn,  

ljúft við litla tjörn. 

 

Í sól og sumaryl ég sat og horfði á  

hreykna þrastarmóður mata unga sína smá. 
Faðirinn stoltur, hann stóð þar sperrtur hjá,  

og fagurt söng svo fyllti hjartað frið. 

Í sól og sumaryl sér léku lítil börn,  

ljúft við litla tjörn. 
 
Í sól og sumaryl ég samdi þetta lag,  
hve fagurt var þann dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaladrengurinn  
Lag: Skúli Halldórsson  
Ljóð: Steingrímur Thorsteinsson  

  

Út um græna grundu  

gakktu, hjörðin mín;  
yndi vorsins undu,  

eg skal gæta þín.  

  

Sól og vor ég syng um,   
snerti gleðistreng;   

leikið, lömb, í kringum  

lítinn smaladreng.  

 

 

Smalastúlkan 
Lag: Skúli Halldórsson  

Ljóð: Steingrímur Thorsteinsson  

Yngismey eina sá  
eg, þar sem falla blá 

gil úr háhlíð; 

léttfætt um leiti’ og börð 
lautir og fjallaskörð 

smalar og hóar hjörð  

hringalind fríð.   

 


