
 

 

બાળગીતો: 

બાળગીતો સાાંભળવા માટે નીચેની લીંક ઉપર ક્લલક કરો  

1. જોડકણા  

2. આ દાતરડ ું કેવ  ું  

3. આંબો રોપ ું જુંબ ડો રોપ ું  

4. આવો આવો આવો  

5. આવો પારેવા આવોને ચકલા  

6. આવ્યો શિયાળો ઠુંડી લઈને  

7. અડકો દડકો દહીં દડ કો  

8. એ જય એ જય ઊંચે ઊંચે ઊડી જય  

9. અમે ગોળ ગોળ ફરીએ  

10. અમે રેતીમાું રુંગભેર રમતા'તા  

11. આંગણવાડીની નાની િી ઢીંગલી  

12. અંતર મુંતર જ ુંતર હ ું જણ ું છું રે મુંતર  

13. બોલો બોલો હાથી દાદા  

14. ચકર ચકર ફરે પેલ ું ચગડોળ  

15. ચલી મેરી ગાડી છક છક છક  

16. એલા છોકરા રે ચાલો કરીએ સફાઈ કામ  

17. છું નાનકડી કચરાપેટી પણ મોટ ું બહ  કામ છે  

18. સાયકલ મારી ચાલે એને ઘુંટી ટન ટન વાગે  

https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/01_JODAKANA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/02_AA_DATARADU_KEVU.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/03_AAMBO_ROPU.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/04_AAVO_AAVO_AAVO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/05_AAVO_PAREVA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/06_AAVYO_SHIYALO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/07_ADAKO_DADKO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/08_AE_JAY_AE_JAY.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/09_AME_GOL_GOL_FARIYE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/10_AME_RETIMA_RANGBHER.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/11_ANGANWADI_NI_NANI_SHI_DHINGALI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/12_ANTAR_MANTAR_JANTAR.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/13_BOLO_BOLO_HATHIDADA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/14_CHAKKAR_CHAKKAR_FARE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/15_CHALI_MERI_GAADI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/16_CHALO_KARIYE_SAFAIKAM.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/17_CHHU_NANAKADI_KACHARAPETI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/18_CYCLE_MARI_CHALE.mp3?attredirects=0&d=1


 

 

19. સાયકલ મારી સરરરરરર જય  

20. ધરતી પાડે ત્રાડ ના કાપો ભાઈ ઝાડ  

21. ઢીંગલી તારા માુંડવા રોપ્યા ઢોલ વાગે ઢમ ઢમ  

22. ડીગ ડીગ ડીગ ડીગ ચાલે સસલાું  

23. દોરાની હ ું દાઢી ચોડ ું રૂ ની મ  ુંછ બનાવ ું  

24. દ ધ પીવ ું ઝાઝું િરીર રાખ ું તાજ ું  

25. એક બળદનો એકો ચાલે  

26. એક હતો ચકો ને એક હતી ચકી  

27. એક મજનો માળો એમાું દસ ચકલીઓ રહતેી'તી  

28. ગાડી ગાડી રમીએ ચાલો છોકરાઓ આવો  

29. િીંગની ચીકી ને ડાળીયાની ચીકી  

30. ઘોડો ઘ ઘરીયાળો મારો ઘોડો ઘ ઘરીયાળો  

31. હા રે અમે આંગણવાડીમાું જઈને  

32. હાથીભાઈ હાથીભાઈ ધમ ધમા ધમ ચાલે  

33. હ ું ને પોપટલાલ ચાલતાું ચાલતાું વનવગડામાું ગ્યા'તા  

34. જઈ પપ્પા ને કહ ેને મમ્મી ચાુંદા મામા સાથે થોડ ું રમવા દે  

35. કાગડો કા કા કરતો આવે  

36. કાળી કાળી મીંદડી આવીને ગઈ  

37. લાડ ુંભટ્ટ લાડ ુંભટ્ટ લાડ ું કરી ગયા રે ચટ્ટ  

38. લાવી છું રુંગબેરુંગી ફરફરરયા  

https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/19_CYCLE_MARI_SARRRRRRR_JAY.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/20_DHARATI_PADE_TRAD.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc7/all/21_DHINGALI_TARA_MANDAVA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/22_DIG_DIG_CHALE_SASALA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/23_DORA_NI_HUN_DADHI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/24_DUDH_PIVU_JAJU.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/25_EK_BALAD_NO_EKO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/26_EK_HATO_CHAKO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/27_EK_MAJANO_MALO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/28_GAADI_GAADI_RAMIYE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/29_GHICHIPICHI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/30_GHODO_GHUGHARIYALO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/31_HA_RE_AME_ANGANWADI_MA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/32_HATHIBHAI_HATHIBHAI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/33_HUN_NE_POPATLAL.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/34_JAI_PAPPA_NE_KE_NE_MAMMI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/35_KAGADO_KA_KA_KARTO_AAVE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/36_KALI_KALI_MINDADI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/37_LADUBHATT_LADUBHATT.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/38_LAVI_CHHU_RANGBERANGI.mp3?attredirects=0&d=1


 

 

39. લીલીછમ ડાળી પર રમવ ું ગમે  

40. મમ્મી મને બચ્ચી ભરે પપ્પા કરે વહાલ  

41. મને ધરતીના ખોળે રમવા દો  

42. મારે રમવા જવ ું છે  

43. નાના એવા ક રક રરયા  

44. નાના મારા હાથ ધોઈ ને કર ું  હ ું સાફ  

45. નાના નાના બાળકોની નાની નાની ફોજ  

46. નાની િી ઝુંપડીમાું ચુંદા દોિી રહતેા'તા  

47. ઓ ચચન્ટ ભાઈ જ ઓ  

48. ઓ કાળી ટોપીવાળા ઓ લાલ ફેંટાવાળા  

49. પાટા ઉપર ગાડી દોડે દોટો કાઢી  

50. પીપ પીપ પીપ પીપ તરરર રમ  

51. રમતાું રમતાું મને કદી  લાગે નહીં થાક  

52. રોજ સવારે બપોર સાુંજ નવી સાવરણીથી વાળું છું  

53. સપના હજર ભાઈ સપના હજર  

54. સાવજની સરદારી નીચે સેના ચાલી જય  

55. ટપ ટપ ડાબલાું બોલે  

56. ઊંચે ઊંચે લાલ લાલ  

57. વડલા ડાળે વાુંદરા ટોળી કરતી હ પાહ પ  

58. વહલેી સવારે ઊઠવ ું ગમે  

https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/39_LILICHHAM_DALI_PAR.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/40_MAMMI_MANE_BACHI_BHARE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/41_MANE_DHARATI_NA_KHOLE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/42_MARE_RAMAVA_JAVU.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/43_NANA_EVA_KURKURIYA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/44_NANA_MARA_HAATH.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/45_NANA_NANA_BALAKO_NI_FOJ.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/46_NANI_SHI_JUPADI_MA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/47_O_CHINTUBHAI_JUVO.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/48_O_KALI_TOPIWALA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/49_PATA_UPAR_GAADI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc9/all/50_PIP_PIP_TARARA_RAM.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/51_RAMRA_RAMTA.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/52_ROJ_SAVARE_BAPOR_SANJ.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/53_SAPNA_HAJAR.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/54_SAVAJ_NI_SARDARI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/55_TAP_TAP_DABLA_BOLE.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/56_UNCHE_UNCHE_LAL_LAL.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/57_VADLA_DALE_VANDRA_TOLI.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/58_VAHELI_SAVARE.mp3?attredirects=0&d=1


 

 

59. વાળી ચોળીને અમે રાખ્ ું કે ગ જરાત અમે ચોખખ ું  

60. હાથીભાઈ તો જડા લાગે મોટા પાડા  

61. જુંબ ભાઈના ખેતરમાું હૈયા હૈયા હો  

62. તારા ધીમા ધીમા આવો તારા છાનામાના આવો  

63. નાના નાના પતુંગીયા રુંગબેરુંગી પતુંગીયા  

64. ફુગ્ગાવાળો આવ્યો ભાઈ ફુગ્ગાવાળો આવ્યો  

65. નાન ું નાન ું સસલ ું પોચ ું પોચ ું સસલ ું  

66. ઘોડાગાડી મારી તબડક તબડક ચાલે ઘોડાગાડી  

67. તને ચકલી બોલાવે તને પોપટ બોલાવે  

68. આવ રે વરસાદ  

(Courtesy: from internet various sources) 

https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/59_VALI_CHOLI_NE_AME.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/60_Haathibhai_To_Jada.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/61_Jambubhai_Na_Ketherma.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/62_Tara_Dhima_Dhima_Aavo.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/63_Nana_Nana_Patangiyaa.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/64_Fullawalo_Avyo_Bhai.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/65_Nanu_Nanu_Sasloo.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/66_Ghodagadi.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/67_Tane_Chakali_Bolave.mp3?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/omarmikblc10/all/68_Aav%20Re%20Varsad.mp3?attredirects=0&d=1

