
Rap Alfabet  
Med klass 2A och 2B 

A avant de parler je lève le doigt 

(A innan man pratar räcker man upp Handen) 

B important de savoir écouter 

(B viktigt att kunna lyssna) 

C éviter les mots qui vont blesser  

(C undvika ord som kan såra) 

D j’ai un problème et tu peux aider 

(D jag har ett problem kan du hjälpa mig) 

E chaque jour faire de son mieux 

(E göra sitt bästa varje dag)  

F petit déjeuner ça donne la pêche  

(F äta bra frukost för att vara stark)  

G à l’école travailler s’amuser  

(G jobba och ha kul i skolan) 

H intelligent et tu le sais 

(H du måste veta att du är smart) 

 



Refrain :  

Oui je connais L’alphabet, je sais chanter l’alphabet  

(Ja Jag kan alfabetet, jag kan sjunga alfabetet) 

Je peux rapper l’alphabet pour m’amuser l’alphabet  

(Jag kan rappa alfabetet, för att det är kul alfabetet) 

 

I ne pas de faire trop de bruit 

(I undvik att göra för mycket ljud) 

J être honnête et être gentil  

(J att vara ärlig och vänlig) 

K se laver les mains avant le repas  

(K tvätta händerna innan maten) 

L demande de l’aide si tu ne comprends pas 

(L ha respekt för henne och honom) 

M tu as le droit d’être toi-même 

(M du ha rätt att vara dig själv)  

N sois dans l’amour et non dans la haine 

(N Var kärleksfull och inte hatisk)  

O rêve grand, rêve haut 

(O dröm stort, dröm högt) 



P tu es belle et tu es beau 

(P du är vackert och du är fin)  

Refrain:  

Oui je connais L’alphabet, je sais chanter l’alphabet  

(Ja Jag kan alfabetet, jag kan sjunga alfabetet) 

Je peux rapper l’alphabet pour m’amuser l’alphabet  

(Jag kan rappa alfabetet, för att det är kul alfabetet) 

(Q, R, S, T) 

(Q, R, S, T) 

Tu es parfait tel que tu es 

(du är perfekt precis som du är) 

U, V, W, X 

(U, V, W, X) 

Q intelligent sois convaincu 

(Q tu ska veta att du är smart) 

R demande quand tu ne sais pas comment faire 

(R fråga om du inte vet hur man gör 

S travail toujours et sans cesse   

(S Du ska jobba hård) 

T tu es parfait tel que tu es  



(T du är perfekt precis som du är) 

U exprime ton point de vu 

(U Utryckt din åsikt) 

V garder la tête lever  

(V gå framåt och håll huvudet uppe) 

W ne pas cesser de rêver  

(W aldrig sluta drömma) 

X tu es belle, tu es beau, tu existes  

(X fin du är, du finns) 

Y face aux challenges soit prêt 

(Y Bli redå för alla utmaningar) 

Z garde le sourire pour y arriver  

(Z Fortsätt att le för att kunna lyckas) 

Refrain :  

Oui je connais L’alphabet, je sais chanter l’alphabet  

(Ja Jag kan alfabetet, jag kan sjunga alfabetet) 

Je peux rapper l’alphabet pour m’amuser l’alphabet  

(Jag kan rappa alfabetet, för att det är kul alfabetet) 

 

 


