
Små synger sammen
- om bier

Inspirationsmateriale fra 



Honningbien

Komponist og forfatter: Harriet Hørning

Findes i sangbogen ”Se og syng 2” udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening.

Honningbi, honningbi, flyv nu rask af sted  Flyv med arme/hænder

Blomsterstøvet samles ind; det skal du ha' med.  Med den ene hånd samler du ind i den anden hånd

Sum og sum, sum og sum, lille honningbi.   Tag hænderne ind til kroppen og lav ”små, hurtige vinger”

Du når hele haven rundt, før du får talt til ti.         Flyv med hænder/vis ti fingre

Honningbi, honningbi, her er en viol.

Her står jeg og ser på dig i den varme sol.

Sum og sum, sum og sum, lille honningbi. 

Du når hele haven rundt, før du får talt til ti

Honningbi, honningbi, vil du stikke mig?

For så tror jeg nok at jeg løbe vil min vej.

Sum og sum, sum og sum, lille honningbi. 

Du når hele haven rundt, før du får talt til ti

Honningbi, honningbi, flyv nu til dit bo

Sæt dig ned og hvil dig lidt, fald kun blidt til ro.

Sum og sum, sum og sum, jeg har talt til ti.

Du har honning klar til mig før som’ren er forbi.

Vuggestue:

Alle børn sidder ned eller står op i en rundkreds

Den voksne viser en konkret eller et billede af en bi.

Syng 1. vers og lær fagterne godt. Nyd gentagelserne - det gør børnene!

Fokusord: Sum. Hvad siger bien? Hvilke andre dyr summer?

Børnehave:

Alle børn sidder eller står i en rundkreds.

Lær børnene et vers ad gangen. Brug fokusord til at underbygge teksten.

De store børnehavebørn vil nemt kunne lære alle 4 vers, hvorimod de små måske kun skal lære et eller to vers. 

Lyt efter hvor meget børnene synger med. Hellere at børnene synger godt med på 1 eller 2 vers, end at de 

mumler med med på 4 vers.

Fokusord:

Rask: Hvad vil det sige at flyve rask af sted?

Sum: Prøv at summe som bien. Hvilke andre dyr summer?

Blomsterstøv: Har blomster støv? Hvad bruges blomsterstøvet til?

Viol: Hvad er en viol? Hvordan ser den ud?

Stikke: Er der andre dyr end bien, der stikker? Har I prøvet at blive stukket?

Honning: hvad er honning? Hvor kommer det fra?

Alle kan
synge!

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

• Prøv at bruge sangstemmen, 
ikke råbestemmen.



Honningbi, honningbi, flyv nu rask af sted
Blomsterstøvet samles ind; det skal du ha' med.
Sum og sum, sum og sum, lille honningbi. 
Du når hele haven rundt, før du får talt til ti.        

Honningbi, honningbi, her er en viol.
Her står jeg og ser på dig i den varme sol.
Sum og sum, sum og sum, lille honningbi. 
Du når hele haven rundt, før du får talt til ti

Honningbi, honningbi, vil du stikke mig?
For så tror jeg nok at jeg løbe vil min vej.
Sum og sum, sum og sum, lille honningbi. 
Du når hele haven rundt, før du får talt til ti

Honningbi, honningbi, flyv nu til dit bo
Sæt dig ned og hvil dig lidt, fald kun blidt til ro.
Sum og sum, sum og sum, jeg har talt til ti.
Du har honning klar til mig før som’ren er forbi.

Honningbien



Alle kan
synge!

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

• Prøv at bruge sangstemmen, 
ikke råbestemmen.

Brum brum - fra Bamse & Kylling

Komponist: Jan Rørdam. Forfatter: Elin Bing.

De mange fluer er så dumme, for de bliver bare ved og ved at summe

så kan jeg meget bedre li´en bi.... for den kan brumme.

Brum brum brum brum brum brum.

Brum brum brum brum.

Brum brum brum brum brum brum.

Brum brum brum brum.

Og brummen ved man hvad betyder

og man blir’ glad for lyden når den lyder

og man er sikker på en ting: honning...., som Bamse nyder.

Brum brum brum...

Men bier når de brummer ikke

de tænker måske de vil stikke,  ja

så var det eneste man fik, et stik,....som man ku´ slikke.

Brum brum brum...

Stå eller sid i en rundkreds når sangen læres.

Vuggestue:

Start med at lære omkvædet: 

Syng det gerne om og om igen, 

mens I viser et billede eller en konkret (figur) af en bi.

Hvis børnene er klar til mere, kan I lære 1. vers også.

Fokusord: bier! Snak for eksempel om forskellen på en flue og en bi. 

Brug gerne billeder og konkreter.  Denne snak afhænger selvfølgelig af børnegruppe og alder.

Børnehave:

Start med at lære omkvædet - brum brum - rigtig godt at kende.

Derefter kan i starte på versene.

Hvis det er de store børnehavebørn (5 - 6 årige) kan de nemt lære hele teksten. 

Med de mindre børnehavebørn (3 - 4 årige) kan I begynde med første vers,

og så mærke efter om de har mod på mere.



De mange fluer er så dumme, 
for de bliver bare ved og ved at summe
så kan jeg meget bedre li´en bi... for den kan brumme.

Brum brum brum brum brum brum.
Brum brum brum brum.
Brum brum brum brum brum brum.
Brum brum brum brum.

Og brummen ved man hvad betyder
og man blir’ glad for lyden når den lyder
og man er sikker på en ting: honning... som Bamse nyder.

Brum brum brum...

Men bier når de brummer ikke
de tænker måske de vil stikke,  ja
så var det eneste man fik, et stik... som man ku´ slikke.

Brum brum brum...

Brum brum



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



Sur, sur, sur, lille bi omkring

Tysk folkemelodi

Sur, sur sur, lille bi, omkring!

Frygt ej for de vilde drenge,

flyv kun ud på mark og enge!

Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!

Sid i blomten som en dronning,

sug den søde, søde honning!

Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!

Flyv så med dit rige bytte

hjem til cellen i din hytte!

Sur, sur sur, sur i lystig ring.

Sid i en rundkreds. Lær børnene et vers ad gangen. Syng hvert vers igennem flere gange.

Før hvert vers: Hvor flyver bien nu hen? Fortæl - og hjælp børnene med at forstå de tre vers i sammenhæng:

Flyve ud i engen, samle honning, flyve hjem til boet.

I kan bruge billedkort til at understøtte historien: 

1. vers/billede: Blomstereng. 

2. vers/billede: Bi i blomst.

3. vers/billede: Bistade med celler.

Hos de mindste vil I måske nøjes med 1. vers og den lille lydeffekt-leg - se nedenfor.

Vuggestue og Børnehave:

Lydeffekt-øvelse – for at gøre alle bier klar:

Alle summer som bier. Når den voksne stopper (lav et kropsligt tydeligt stop) skal alle børn også stoppe. 

Når den voksne starter igen (lav en kropslig tydelig start), skal alle børn også starte igen - Samme system

som i stopdans. Bliv ved til alle børn har forstået og er med på metoden.

Find derefter jeres måde at bruge lydeffekten på - fx at I altid summer tre gange, før I begynder at synge sangen.

Øvelsen træner fælles opmærksomhed – og at være en rigtig flittig bi.

Børnehave:

Tal sammen om teksten. Hvad siger den? - der er masser af finurligt sprog at være nysgerrig på:

Hvad er biens arbejde? Og hvad er det bien kommer hjem med til cellen? Hvad sker der med det?

1. vers. Fokusord: Lystig ring.  Hvad betyder det at flyve i lystig ring? 

Hvad betyder sur sur sur – er de sure, alle bierne?

2. vers. Fokusord: Suge? Suger I noget, ligesom bien gør? Hvad kan man fx suge?

3. vers. Fokusord: Bytte og celle.  Hvad er biens ”rige bytte”? Er der andre dyr som tager sig et bytte?

Hvad er biens celle? Findes der andre former for celler?

• Alle kan synge!
• Prøv at synge så lyst I kan, 

uden at presse stemmen
• Prøv at bruge sangstemmen, 

ikke råbestemmen.

sur

sur

Sur



Sur, sur, sur, lille bi omkring

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Frygt ej for de vilde drenge,
flyv kun ud på mark og enge!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Sid i blomten som en dronning,
sug den søde, søde honning!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Flyv så med dit rige bytte
hjem til cellen i din hytte!
Sur, sur sur, sur i lystig ring.



Folkemelodi

Børnehave:

Brug kun 1. vers.

Sørg for at have tid til at fortælle om sangens historie.

Sangen handler om hvordan men høstede i gamle dage.

Man brugte en le til at høste med (der fandtes jo ikke mejetærskere) og der skulle mange mænd til at

høste en mark. Når man sætter høet i hæs, betyder det, at man hænger det til tørre.

Find evt. billeder af, hvordan man høstede i gamle dage - høstfolk med leer og hø i hæs.

I gamle dage var det en kæmpe begivenhed når der skulle høstes. Alle på hele gården måtte hjælpe til.

Når det store arbejde var overstået, fejrede man høsten med en stor høstfest ude i laden. Man pyntede op

med korn og blomster. Der var spillemænd der spillede musik, og man sang og dansede hele aftenen.

Fokusord:

Mejet, hæs,

Hvad betyder det, at man river marken let?

Hvorfor skal man rive marken let?

Hvilken årstid høster man på?

legebeskrivelse:

Alle står i en rundkreds på gulvet.

Marken er mejet og høet er høstet   Slå korn med en le (svingende bevægelser)

Kornet er i laderne og høet står i hæs   Sving hø op på en snor/et stakit (sving opad)

Frugten er plukket og træet er rystet   Ræk jer op på tæer og pluk æbler og blommer.

Og nu går det hjemad med det allersidste læs.  Rid på en hest og hold fast i tømmen.

// Rev vi marken let, det er gammel ret   Omkvædet synges to gange. Tag hinanden i hænderne

Fuglen og den fattige skal også være mæt //  i kredsen og dans med små dansetrin mod højre

       Når omkvædet gentages skiftes retning,

       så I danser mod venstre. 

Vuggestue:

Hvis sangen skal bruges i vuggestuen, kan den forsimples lidt.

Gør forhistorien ganske kort – snak fx om at når man høster, så høster man korn, æbler, blommer, gulerødder,

eller andet børnene kender. Hav gerne billeder eller konkreter - frugt, grøntsager, kornaks.

Vers: Brug simple fagter i verset. F.eks. høste med le og plukke æbler - eller ride på hest.

Omkvæd: Dans rundt i ring som beskrevet ovenfor.

Marken er mejet og høet
står i hæs!

• Alle kan synge!
• Prøv at synge så lyst I kan, 

uden at presse stemmen
• Prøv at bruge sangstemmen, 

ikke råbestemmen.

Yes!



Marken er mejet

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.

Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.



Blæsten kan man ikke få at se

Komponist og forfatter: Asger Pedersen

Findes i bogen Børnekor med poesi og bevægelse 2, udgivet af forlaget Dansk Sang

Blæsten kan man ikke få at se.   Stå stille med armene på ryggen. Ryst på hovedet

Det’ der ikke no’et at gøre ve’.

Men når møllen rigtig svinger   Sving armene som møllevinger

rundt med sine store vinger,

så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.   Stå stille med armene på ryggen. Ryst på hovedet

Det’ der ikke no’et at gøre ve’.

Men når støv og visne blade   Lav hvirvlende bevægelser med fingre og arme

flyver rundt på vej og gade,

så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.   Stå stille med armene på ryggen. Ryst på hovedet

Det’ der ikke noget at gøre ve’.

Men når luften rigtig suser,   Drej rundt om dig selv

og når alle træer bruser,    Stå som et svajende træ i vinden

så det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se   Stå stille med armene på ryggen. Ryst på hovedet

Det er der ikke noget at gøre ved,

men når alle vimpler vajer   lav ”vimpler” med bløde armbevægelser

og når alle skilte svajer,    Gør dig stiv i kroppen, armene stift ned langs siden

så det let at gætte at det blæser.

Alle børn står op i en rundkreds, synger og laver fagter.

Lydeffekt-øvelse:

Som opvarmning til sangen, eller imellem versene, kan man lave uvejrs effekter.

Tordenvejr: Klappe meget og hurtigt på lårene.

Endnu mere tordenvejr: Trampe hurtigt med begge ben og klappe hurtigt på begge lår.

Tordenvejr bliver til regnvejr: Klap hurtigt på begge lår. Lad klappene fortsætte op på resten af kroppen.

Nyd lyden på maven og brystkassen. Støvregn: klap blidt på kinderne med åben mund.

Snak:

Hvad sker der når det blæser? Blæser det i dag? Har I været ude i blæsevejr?

Hvilke lege kan man lege udenfor når det blæser? Hvilke andre former for

vejr kan vi have i Danmark?

Vuggestuen:

Start med at synge 1. vers igen og igen med fagter. I stedet for arme som møllevinger

kan man dreje underarmene rundt om hinanden som i Hjulene på bussen. Kig på billeder

af blæsevejr før I synger sangen. Hvis I synes at børnene er gode og fortrolige med det

1. vers kan I lære et vers mere. Ellers bliv ved det 1. vers og gentag igen og igen.

Alle kan
synge!

LålålååMiiii



Blæsten kan man ikke få at se

Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke no’et at gøre ve’.
Men når møllen rigtig svinger
rundt med sine store vinger,
så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke no’et at gøre ve’.
Men når støv og visne blade
flyver rundt på vej og gade,
så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke noget at gøre ve’.
Men når luften rigtig suser,
og når alle træer bruser, 
så det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se
Det er der ikke noget at gøre ved,
men når alle vimpler vajer
og når alle skilte svajer,
så det let at gætte at det blæser.



Lyt til bier i musikken

Lytteforslag: Flight of the bumblebee af Rimsky-Korsakov

Børnehave:

Inden I hører musikken er det en god idé at skabe et godt ”Lytterum” for børnene. 

Det kan gøres på følgende måde:

Alle børn ligger på gulvet med god plads . 

Pædagogen guider børnene i at lukke øjnene og trække vejret helt ned i maven.

Brug tid på at alle børn finder ro.

Eller:

Alle børn sidder i rundkreds med lukkede øjne og tager hinanden i hænderne. 

Træk igen vejret helt ned i maven. Brug tid på at alle børn finder ro.

Så er I klar til at lytte:

1. Begynd med at høre musikstykket igennem uden at fortælle børnene, hvad de skal høre og titlen på musikken. 

Børnene kan sidde op eller ligge ned fordelt rundt på gulvet.

2. Spørg derefter børnene, hvad de hørte i musikken og hvordan det virkede på dem? 

Evt. hvilke instrumenter de hørte?

3. Fortæl børnene titlen på sangen og lyt igen

4. Snak om, hvad børnene hørte i musikken? Stemninger? Billeder? Instrumenter? Andet?

5. Børnene tegner hver en tegning af det de hørte i musikken.

Chopin: Etude i f-mol, opus 25, nr 2 - kaldes Bisværmen.

Bela Bartok: Mikrokosmos, opus 142 - En flues dagbog.

 

Og måske også 

Antal Durati: Græshoppen og Myren for soloobo 

Vil I lytte til 
mere musik med 
insekter i?

Jeg vil hellere ha’
  en honningmad.så se her


