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Syv sære sild
Forfatter: Lotte Salling
Remse

På en fremmed klode boede

Syv små sild på havets bund

Med det samme smalle hoved

Men med hver sin sære mund

Én var hele tiden sur, 

én var hele tiden glad

én var træt og tog en lur

én åd hele tiden mad

Én var sjov med krøllet mund

én gav kindkys til sin unge

én blev bange uden grund,

når de andre rakte….TUNGE

Form en rund klode med hænderne

Hånd der bevæger sig som en fisk

Trykke med hænderne på hver sin side af hovedet

Peg på læberne

Vis med fingrene, mundvigene nedad

Vis med fingrene, trække mundvigene opad

Håndfladerne samles ved kinden, og vis at du sover

Vis med fingrene, at du putter mad i munden

Krølle munden med fingrene

Kysse ud i luften

Gemme sig bag hænderne

Række tunge

Alle står eller sidder i en rundkreds.

Vuggestue og små børnehavebørn:
Start med at lære det første 1. vers, gerne med fagter eller konkreter i form af figurer eller billeder. Gentag 
igen og igen indtil børnene kender 1. vers godt. Brug samme fremgangsmåde til 2. og 3. vers, hvis de har mod på 
mere.

De større børnehavebørn:
Remsen er sjovest, hvis man har alle vers med. Alle står eller sidder i en rundkreds. Lær versene med masser 
af fagter/billeder/ting, der understøtter teksten. Når I kan remsen rigtig godt, kan I sætte pulsklap på lår og i 
hænder på. 

Stemmeleg og variation:
Når alle har lært remse og fagter godt, kan I begynde 
at lege med stemme og variationer af sangen. Lad 
som om I er sure, glade og bange, når I siger ordene i 
remsen. Brug både krop og stemme til at udtrykke jer, 
for at understøtte de forskellige stemninger, som er i 
remsen. I kan også prøve at lege med andre stemnin-
ger som ked af det, genert, vred, forelsket osv. Kun 
fantasien sætter grænser. I kan også lege, at I er fisk 
rundt om på gulvet. 

Fokusord:
Fisk: Hvad er en fisk? Kender I andre dyr 
der lever i vandet?
Sur, glad, bange: Hvordan ser man ud når 
man er sur, glad, bange? Hvordan har man 
det i kroppen?
Sild: Hvad er en sild? Kan man spise sild? 
Hvor lever sildene? Kender I andre slags 
fisk?
Lur: Hvad gør man når man tager en lur?
Krøllet(mund): Hvad vil det sige at være 
krøllet? Hvordan ser det ud?
Kindkys: Hvad er et kindkys?  Hvordan 
føles det?

Sur Bange

Glad



Syv sære sild

På en fremmed klode boede      
Syv små sild på havets bund
Med det samme smalle hoved
Men med hver sin sære mund

Én var hele tiden sur, 
én var hele tiden glad
én var træt og tog en lur
én åd hele tiden mad

Én var sjov med krøllet mund
én gav kindkys til sin unge
én blev bange uden grund,
 når de andre rakte….TUNGE



Blæksprutten Olsen
Musik: Tage Mortensen 
Tekst: Halfdan Rasmussen
Fagtesang

Blæksprutten Olsen,

der er så begavet, 

bor i et blækhus 

på bunden af havet. 

Hver gang der kommer 

en hornfisk og trutter, 

hopper den op af 

sit blækhus og sprutter.

Men når der kommer 

en hvalfisk derhen, 

hopper den ned i 

sit blækhus igen!  

Lav bølgende arme ud i luften

prik med pegefingeren på tindingen

Lav en lille kasse med hænderne

Vis en fisk, der svømmer med den ene hånd gennem 

luften

Leg, at I har en trompet og trut op i luften

Hop nedefra og op og spræl med arme og ben

Vis en kæmpehval med kroppen, arme og ben som en 

kæmpe, rund krop

Lav en lille kasse med hænderne

Stå op eller sid i en rundkreds og syng sangen. 

Vuggestue og små børnehavebørn:
Lær et vers ad gangen. Find fx nogle små figurer 
eller billeder, der illustrerer de havdyr man møder i 
sangen. Brug fagterne til bedre at forstå ordene der 
synges i sangen. 

De større børnehavebørn:
Brug billeder til at lære sangen og læg dem i ræk-
kefølge, og brug dem til at ”læse” efter. Efter anden 
omgang, kan billederne blandes på gulvet, og 
børnene skal nu hjælpe med at finde rækkefølgen 
på billederne. Så hører I sangen mange gange, leger 
med den og lærer den rigtig godt. Billederne kunne 
fx være af Blæksprutten Olsen med kloge-Åge-bril-
ler, blækhus, havet, hornfisk, der trutter, Olsen, der 
sprutter og er på vej op af, hval, Olsen på vej ned i 
blækhuset.

Sangen går i 3/4. Det er det samme som valsetakt. 
Tæl 1-2-3, 1-2-3 osv. og klap på lår og i hænder. 
Lår-klap-klap, lår-klap-klap osv. 
Syng sangen mens I klapper på lår og i hænder. 

Brug sangen til et lille skuespil og del rollerne som 
blæksprutte, hornfisk og hval ud. Brug fx en vaske-
balje som blækhus.

Fokusord:
Hornfisk: Hvorfor tror I at den hedder en 
hornfisk?
Blæksprutte: Hvordan ser en blæksprutte 
ud? 
Hvalfisk: Hvad er en hvalfisk? Hvordan ser 
de ud?
Trutte: Hvad gør man når man trutter? 
Hvordan lyder det? Har I prøvet at trutte i 
et instrument? Kender i navnene på nogle 
instrumenter der trutter?
Blækhus: Hvad er et blækhus? Hvad bruger 
man det til?

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

uden at presse stemmen
• Prøv at bruge sangstem-

men, ikke råbestemmen

Trut trut Blop blop



Blæksprutten Olsen,
der er så begavet, 
bor i et blækhus 
på bunden af havet. 

Hver gang der kommer 
en hornfisk og trutter, 
hopper den op af 
sit blækhus og sprutter.

Men når der kommer 
en hvalfisk derhen, 
hopper den ned i 
sit blækhus igen!

Blæksprutten Olsen



Under havet
Forfatter: Lonnie Christansen
Rammesang

Vi skal en tur ned under havet.   

Dykkerbriller på, hvis du vil med.   

Se om der er dyr, der’ musikbegavet.  

Skynd dig og hop i – så snorkler vi afsted! 

Måske kan vi se en (fisk)   

Hvad er fiskens musiklyd?

   

Vi tror, det lyder sådan,   

når fisken den har munden fuld af vand

 

Og så svømmer vi hjem igen! 

Form briller med fingrene

Peg med pegefingeren mod tindingen

Hop 

Den ene hånd på næsen, den anden arm  strækkes 

op som en snorkel

Pause mens et barn nævner et havdyr

Håndfladerne opad og spørgende ud til siden 

Sig dyrets lyd, resten efterligner

Tag svømmetag (tegn til at næste vers starter)

Hvad er en rammesang?
En rammesang er en form for ”skelet”- en musikalsk ram-
mesætning- som børn og voksne kan udvikle og improvisere 
nyt indhold indenfor. Et godt klassisk eksempel kunne være; 
”Jeg gik mig over sø og land” eller ”Hjulene på bussen”. I 
dette materiale har vi rammesangen ”Under havet”

Alle sidder i en rundkreds. 
Indled sangen med en snak om dyr, der 
lever i havet og hvilke lyde, de laver. 
Snakken kan suppleres med billeder eller 
konkreter af havdyr og dykkerudstyr. 
Når sangen starter, rejser alle sig.

Vuggestue:
Start med at lære sangen med fagter. Gentag mange gange. 
Brug gerne billeder af de havdyr som I vil synge om i sangen f.eks. fisk, blæksprutte, hval og krabbe. Den voksne 
kan vise ét billede for hvert vers.
Når I kommer til ordene ”hvad er fiskens musiklyd” leges med lyde. Brug lydene til at få bevæget stemmen godt 
op og ned og gør det sjovt. 

Børnehave:
Start med at lære sangen med fagter. Gentag igen og igen.
Når I kommer til den del af sangen, hvor børnene skal finde på et dyr og lyd kan den voksne starte med at be-
stemme og hermed vise hvordan rammen på sangen er. Herefter kan børnene på skift vælge, hvad I skal være.
Giv gerne plads til fantasidyr og -væsner som f.eks. søuhyrer og havfruer. Prøv at inddrage kroppen, så der kom-
mer bevægelse til lydene. Måske nogle af dyrene siger lyde, der skal klappes på kroppen, knipses eller hoppes.
Som signal til børnene om, at nu skal vi tilbage til rundkredsen og videre til næste vers, synges ”og så svømmer 
vi hjem igen”, hvorefter børnene tager svømmetag i luften og bevæger sig tilbage til deres plads. 

Fokusord:
Dykkerbriller: Hvad er dykkerbriller? Hvad bruges de 
til? Har I prøvet at dykke? Hvad så i under vandet?
(Musik)begavet: Hvad betyder det at være begavet?
Snorkle: Hvad er en snorkel? Hvordan ser den ud? 
Hvad bruges den til?
Musiklyd: Kender vi noget, der kan lave en musiklyd? 
Stemmen? Instrumenter? 

Psst... På en varm sommerdag 
er sangen sjov at udføre på lege-
pladsen med en stor balje vand, 
som børnene kan bruge til at 
pjaske, gurgle eller sprutte med. 



Under havet

Vi skal en tur ned under havet.   
Dykkerbriller på, hvis du vil med. 
 
Se om der er dyr, der’ musikbegavet. 
  
Skynd dig og hop i – så snorkler vi af-
sted! 

Måske kan vi se en (fisk)   
Hvad er fiskens musiklyd?
   
Vi tror, det lyder sådan,   
når fisken den har munden fuld af 
vand 

Og så svømmer vi hjem igen! 



Pas på lille fisk
Musik og tekst af: Dorte Nørgaard
Findes i bogen ”Småbørnsrytmik” på s. 54. 
Sangleg

Pas på lille fisk

Pas på lille fisk

For nu kommer fiskeren med sit net

Pas på lille fisk 

Pas på lille fisk

Nu kommer vi og fanger dig, bøh! 

Lav bølgebevægelser med hånden som en fisk

Lav bølgebevægelser med hånden som en fisk

Vis at I har et net i hånden, I fanger med

Lav bølgebevægelser med hånden som en fisk

Lav bølgebevægelser med hånden som en fisk

Vis med hænder, at du vil fange

Vuggestue og små børnehavebørn:

Sangen kan synges på mange forskellige måder. 

Med hviskestemme, nu kommer jeg og fanger 

dig-stemmen, glad stemme osv. Prøv forskellige 

stemmer af og se hvad der virker for dig og din 

gruppe af børn.

En sjov variation er at bruge kulørte chiffon tør-

klæder eller en faldskærm.

Tørklæder: Med de voksnes hjælp gemmer alle 

børnene sig under tørklæderne, mens sangen syn-

ges. På bøh løftes tørklædet af. 

Faldskærm: De voksne (+evt. nogle af børnene) 

holder i kanten af faldskærmen. Børnene kravler 

ind under den og er fisk, der skal fanges. Man vif-

ter op og ned med faldskærmen, gerne rytmisk og 

på ”dig” fanges børnene. På ”bøh!” løftes den op 

igen (Småbørnsrytmik s. 55)

De større børnehavebørn:

Sangen kan synges med fagter ligesom beskrevet 

under vuggestue og små børnehavebørn.

Fangeleg: Én eller flere børn vælges som fiskere, 

mens de andre børn er fisk. Alle løber rundt i lo-

kalet og på ”bøh” må fiskeren fange så mange man 

kan/ alle står stille og fiskeren må fange dem, han 

kan nå. Dem, der blev fanget, er nu fiskere.

Legene med tørklæder og faldskærm passer også 

fint til de større børn.

Alle børn sidder i en rundkreds, mens I synger sammen med fagter til. 

Alle kan
synge!



Pas på lille fisk

Pas på lille fisk
Pas på lille fisk

For nu kommer fiskeren med sit 
net

Pas på lille fisk 
Pas på lille fisk

Nu kommer vi og fanger dig, bøh! 



Ro, ro, ro din båd

Ukendt forfatter
Sangleg

Ro ro, ro din både

ta´ din åre fat

vuggende, vuggende, 

vuggende, vuggende

over kattegat

Ro, ro, ro din båd

Kysten skal vi nå

vuggende, vuggende, 

vuggende, vuggende

over bølgen blå. 

Ro i luften i takt til sangen

Vug fra side til side

Ro i luften i takt til sangen

Vug fra side til side

Vuggestue og små børnehavebørn:
Børnene sidder i rundkreds. Syng 1. vers med fagter og gentag igen og igen. 

De større børnehavebørn:
Børnene kan sidde på forskellige måder, når I synger sangen: 
Børnene kan sidde overfor hinanden, to og to med hinanden i hånden og benene bøjet mel-
lem hinanden. (god samarbejdsøvelse)
Eller de kan sidde to og to mellem hinandens ben. Ryg mod brystkasse. 
Ved begge måder vugges frem og tilbage, mens sangen synges.

Stemmeleg og variation:
Når børnene kan sangen godt, kan I begynde at udfor-
dre dynamikken i sangen.
I kan synge hurtigt, langsomt, stille eller højt. Måske 
vipper båden, og I skal bruge mange kræfter på at 
komme i land. Hvordan mon det lyder, når I skal synge 
det?
Fortæl en historie om hvordan denne båd sejler 
omkring på havet og møder forskellige ting. Måske 
skal den fra et sted til et andet? Den kan møde hajer, 
sørøvere, forskellige havdyr. 
I kan måske se noget oppe i luften med kikkert osv.
Prøv at synge sangen med forskelligt humør fx glad, 
sur, ked af det eller bange.

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

uden at presse stemmen
• Prøv at bruge sangstem-

men, ikke råbestemmen

ro

ro

Ro



Ro ro, ro din båd
ta´ din åre fat
vuggende, vuggende, 
vuggende, vuggende
over kattegat

Ro, ro, ro din båd
Kysten skal vi nå
vuggende, vuggende, 
vuggende, vuggende
over bølgen blå.

Ro, ro, ro din båd



Lyt til Aquarium

Lytteforslag: Aquarium af Camille Saint-Saëns 

Børnehave:

Inden musikken høres kan det være vigtigt 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.

Hvor var det 
dejligt!

Så er I klar til at lytte:
1. Start med at høre musikstykket igennem uden at fortælle børnene, hvad de skal høre eller 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 kunne høre?
3. Fortæl nu børnene titlen på sangen og få dem til at forestille sig, at de ligger nede på bunden af 

havet. Hvad mon de nu hører?
4. Snak om, hvad børnene hørte denne gang i musikstykket? Stemninger? Billeder? Instrumenter? mm.
5. Børnene kan herefter hver tegne en tegning af, hvad de hørte og hvilke billeder de fik af/i musikken.

Iiihh

Åhh


