
Forfatter: Lotte Salling

Hvepsen elsker marmelade  Lav et hjerte med fingrene/ kør den ene hånd rundt på maven.

fra min farmors kagefade.  Vis et fad med samlede, opadvendte håndflader.

Hvis jeg rør den, mens den slikker, Stik/prik med pegefingrene ud i luften.

Si’r den tak for mad og stikker.  Klap 3 gange på tak-for-mad.

Alle børn sidder i en rundkreds.

Start med at lære verset med fagter.

Vuggestue:

Syng eller sig verset, gerne med mange gentagelser. 

I kan gøre fagterne simplere om nødvendigt. 

Brug billedsymboler eller konkreter til at understøtte,

hvad I synger om - Vis fx børnene billede af en hveps,

et kagefad, en farmor osv. og få den snak ud af det,

der måtte blive i fht. børnegruppe og alder.

Verset kan siges/synges på mange måder: 

Kraftigt eller svagt. Hurtigt eller langsomt.

Børnene kan sidde ned eller stå op.

Børnehave:

Start med at lære sangen/verset godt at kende. 

Tag gerne fagter eller slå puls på lårene fra start. 

Brug gerne fokusord for at fremme forståelsen af teksten.

Hvis børnene har forslag til andre fagter så tag med glæde imod dem. 

Det vil give børnene følelsen af medejerskab over sangen/verset.

Fokusord.

Hveps: Hvad er en hveps. Hvordan ser hvepsen ud?

Elsker: Hvad elsker hvepsen at spise?. Hvad elsker I selv at spise?

Slikke: Slikker I mad i jer ligesom hvepsen? Hvad kan man f. eks slikke på?

Stikke: Er der andre dyr end hvepsen, der stikker? Er I blevet stukket?

Forslag til aktivitet:

Børnene kan tegne en tegning af, hvad de hører verset handler om.

Få en snak med hver enkelt om, hvad de har tegnet og hvorfor.

Hvepserim

Alle kan
synge!

• Prøv at synge så lyst I kan, 
uden at presse stemmen

• Prøv at bruge sangstemmen, 
ikke råbestemmen.



Hvepserim

Hvepsen elsker marmelade
fra min farmors kagefade.
Hvis jeg rør’ den, mens den slikker,
si’r den tak for mad og stikker


