
Talrige tossede tællevers 

- for børn

Hvor er DU nu henne ?

Frem og tilbage er lige langt
op og ned er det samme..
Ind og ud eller rundt omkring
venstre  om -højre om  - rundt i ring
Ud og hjem bliver til ingenting
Så det kan være det samme !

Hvor mange er mange ? 

En to mange
Det korte af det lange
Tæller du til 3,
er det mer' end det.
Tæller du til ti,
Er det mer' end ni

En, to mange.

En , to , mange
Ih! hvor blev jeg bange,
da du lagde én til til
og fik mer'  -  end bare tre.



Faktorernes orden er ligegyldig – eller næsten

Vand plus saft gir saftevand
Saft plus vand gir lis'sådan.
Saftevand gir vaftesand,
sand og vand og saft  i spand
gir vaftevand og saftesand.

Når du bakker snavvendt

Et par her og et par der. Hvor mange har vi så ?

1 plus 1 er mer end 1
1 plus 2 er mange*
Et par sko er mer' end en
2 par sko er mange.
Et par bukser kan du få
Et par briller ligeså
men hvor mange har du så ?
Én af hver  -  til at ta' på.
* når man tæller en,to mange



Hvor meget er en Anelse ?

En anelse er lidt mere end ingenting,
og noget mindre end noget.
En anelse er langt mindre end meget
og meget mindre end for meget
En anelse trænger sig ikke på,
men kan bare anes.
Velbekomme !
en lille bitte smule
næsten ingenting
ikke ret meget

Trylletælling  (Bare det går godt 7, 9 13)

Syv, ni , tretten*
sir' du midt om natten,
når du ser et stjerneskud.
Himmelstenen * slår dig ud.
hvis du ikke tæller.
Det er nu det gælder.

*syv,ni tretten er en besværgelse
syv er et godt tal,9 er et dårligt tal og tretten er også at dårligt tal men hvis man siger tallet  så mister det 
sin magt - sagde man i gamle dage
*Himmelsten = Meteor



Sandhed og sandsynlighed

Sandhed og sandsynlighed
hvad er op og hvad er ned ?
Er vi flere end vi tror, 
dig og mig og lillebror ?
Får vi regn til næste år ?
Hvem ved hvad - hvordan det går?
Hvad er rigtigt og forkert
Det er nemlig temmelig svært.

 

Trylleri
Hokus Pokus filiokus
tag to boller - dem med kokos
og en krukke fuld af krokus
Hokus krokus - fili-kokos 

Tag en snegl og et par mus
Lav så minus om til plus
med en ordentlig Sink-a-dus,
og en tur på Pegasus.

Tag en kat og tag en sæk
og lad katten løbe væk 
og mens alle de ser væk
så de ikke dør af skræk
så er krokus- bollen væk
- for den har jeg spist - men du har jo blomsterne.



Alle gode gange tre
Første gang er ingen gang
Anden gang er - "om igen"
Tredie gang er lykkens gang.
Hvis du tror på det du vil,
skal du prøve en gang til.


