Sang og leg i det fri
Nede i den kolde jord
Ligger løgene og glor
Men når solen varmer op
Spirer deres grønne top
Regnen siler langsomt ned
Spiren vokser og bli'r ved
Og så hurtigt
som et skud
h
Springer hyacinten ud
Benedicte Riis

Inspirationsmateriale fra

Ulvedans
Ungarsk folkesang. Dansk tekst: Fin A. Larsen
Kan laves som fagtesang og som sangleg

Som fagtesang
Ud og gå to og to i den grønne skov		

finger-gang på armen

Men pas på der bor en ulv			

en formanende finger i luften

Nu går den på rov 				pulsslag på lårene
Mellem græs og blomsterflor			

hænderne op foran øjnene, fingrene udstrakt

Ligger den og glor				

lav briller for øjnene med hænderne

Lyt til mig					hånden op bag øret
Løb din vej					løbetrin på stedet
Ellers tar’ den dig!				haps på “dig”

Som sangleg med trommerytme
Tromme: calypso/pulsslag
Trommehvirvel på “løb din vej, ellers tar’ den”
Trommebreak på “dig!”
Børnene danner par. Et barn fra hvert par er første “ulv”.
Børnene går rundt to og to med hinanden i hånden og synger sangen.
Ved “ligger den og glor” slipper parrene hinanden, og synger videre med fagter.
På “løb din vej” bliver “ulven” stående og det andet barn løber væk fra “ulven”.
På “dig” løber alle “ulvene” ud for at fange deres partner.
Derefter bytter parrene rundt, så det andet barn er “ulv”.

Vuggestue:
Hele sangen synges med fagter. En voksen er ulv og fanger børnene på “dig”.

Sang med fagter og sangleg
med trommerytmer findes på video her:
https://sangglad.dk/i-det-fri

Ulvedans - ud og gå to og to

Forårsremse med fagter
Forfatter: Benedicte Riis
Nede i den kolde jord			

kryb sammen evt i barnets stilling

Ligger løgene og glor			

lav briller for øjenene med hænderne

Men når solen varmer op		

kram dig selv

Spirer deres grønne top 			

spirende fingre

Regnen siler langsomt ned 		

regnvejr med hænderne nedad

Spiren vokser og bli’r ved 		

saml håndfladerne og kør langsomt op til…

Og så hurtigt som et skud 		

på ’skud’ springer man op i luften med armene over hovedet

Springer hyacinten ud

Hent en fin sanggladplakat med remsen her:
https://sangglad.dk/i-det-fri

Find din egen lyd
Mel: Django, afrikansk trad. Tekst: Benedikte Storm Aa & Astrid Noringriis
Sangleg på legepladsen - kan varieres i det uendelige!
Hør sangen og se legen på video på http://sangglad.dk/i-det-fri

Ud på legepladsen og find din egen pind
Ud på legepladsen og find din egen pind
Spil 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5
Spil 1-2-3, 1-2-3, 1-1-1
Ud på legepladsen og find din egen lyd
Ud på legepladsen og find din egen lyd
Spil 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5
Spil 1-2-3, 1-2-3, 1-1-1
Ud på legepladsen og find en dejlig ven
Ud på legepladsen og find en dejlig ven
Spil 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5
Spil 1-2-3, 1-2-3, 1-1-1

Find din
egen lyd!

Yeah!

Kikkerten (Se selv!)
Tekst og melodi: Lotte Kærså
Hør sangen og se legen på video på http://sangglad.dk/i-det-fri
Tromme: calypso/pulsslag/tromme på lårene
Trommebreak på “se selv - se selv!”

Se selv - se selv!
Se selv - se selv!					

med armene ude til siderne

Har du set min nye kikkert prøv og kik’ 			

kikkert op for øjenene

Har du set min nye kikkert prøv og kik’ 			

kikkert op for øjenene

Der er titusind ting når du kigger dig omkring		

vis begge hænder - 10 fingre

Hva’ ka’ du få øje på - åh åh åhh
En voksen spørger et barn:
“Hvad kan du se i luften/på jorden/langt væk/i sandkassen/i skoven?”
Det som barnet svarer
(en fugl, et træ, en mariehøne, en orm, en gravko, en farlig tiger, spiderman - osv)
laver man en bevægelse til - og de andre børn og voksne aber efter.

selv!
Se!

Se selv!

