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Melodi : Lille føl ved du hvad.

GULT og BLÅT - det gir GRØNT
RØDT og GULT er også kønt
Hvis du laver en melange ,
Får du nemmelig ORANGE.
RØDT og BLÅT gir VIOLET
Bland din egen farve - let

Palet

Melange = blanding

Mere om farver
Mel :I en kælder sort som kul

RØD
Solen bliver så rød som blod
Når den stiger ned ad.
Hindbærbrus gør næsen god,
og gør maven ”hel-glad”
Jordbæris og røde ribs,
saftevand – rødbede- chips
Lutter gode sager
Ih ! hvor godt det smager

BLÅ
Himmelblåt og ”Gråt i Gråt ”
Byger går og kommer
Regnvejr – skyer – ”Vand er vådt! ”
Men så bliver det sommer
Blåbær – druer - blommer blå,
Kornblomst du kan kigge på
Farveglade sommer
Det er godt du kommer

GUL
Morgenstund har guld i mund
- Æbler og bananer
Gule-rødder gør dig sund
Mere end du aner
Majs er godt til mer end POP
ærter – gir dig Tarmgallop
Solskin gir meloner,
græskar og citroner.
POP =popcorn

GRØN (Gult og Blåt gir grønt)
Når jeg spiser stikkelsbær
Bliver jeg grøn i maven
Jeg får også grønne tær,
når jeg går i haven
Bøgetræets forårsdragt
Guld og grønt i al sin pragt,
Fandens mælkebøtte
Jeg vil ikke bytte !

ORANGE ( Gult og Rødt gir orange)
Kina - æbler på et bord,
eller Cox’s Orange
Morgenfruers blomsterflor,
hver med sin nuance.
Gult i rød gør farven fin
Mandarin og klementin
Kølig Orangeade,
det gør børn så glade
Kina æbler = sinaasappel = pommes de chine = Appelsiner

VIOLET ( Rødt og blåt gir violet)
Rødkål det er ikke rødt !
Hvad med – Gule rødder ?
Før i tiden var de blå
Fik de kolde fødder ?
Poesiens blå viol.
Aubergine og Kaprifol
Violet og lilla
Hvem mon ved – hvad det er ?

Alle REGNBUENS farver
HVIDT som kridt og SORT som kul
Regnbuens kulører
Samlet i et smilehul
Farverne forfører !
Alle farver gemt i én
HVIDT kan stå på egne ben.
Farvernes forening
Det gir lyset mening

