
Syng om naturen

Inspirationsmateriale fra Sangglad

Forår 2020



Forårspakke 2020

I årets forårspakke er der taget udgangspunkt i naturen. Metodemæssigt arbejdes der en 

del med associativt stemmebrug, som handler om at synge ud fra associationer. Det vil sige, 

at hvis vi skal synge som en engel, så indretter vi os til at synge på en særlig måde, nemlig 

flydende, fint, blødt og legato. Det samme sker, når vi synger som en robot. Her synger vi mere 

hårdt, med korte toner og staccato. I forårspakken er der vedhæftet kort, som kan printes ud, 

lamineres og bruges til at synge efter. Her findes operasangeren, heksen, robotten og englen, 

samt en glad, ked af det, vred og genert smiley. Både børn og voksne kan skifte mellem kor-

tene og give god mulighed for at variere måden, der synges på, men også bruges som en sjov 

måde at få lov at gentage sangene igen og igen. 



Sommerfugl

Vers - synges langsomt og stille

Sommerfugl, sommerfugl  Børnene sidder og gemmer sig under tørklædet

Sidder her i sit skjul  

Sommerfugl, sommerfugl

Flyv ud af dit skjul   Kommer ud af skjulet og rejser sig op

Omkvæd - op i tempo 

og gerne med tromme eller lignende

Flyv helt op til træernes top  Danser rundt og vifter med tørklædet over hovedet

Og flyv helt ned til blomsterbed  ...og nede

Ja ja ja ja

Flyv helt op til træernes top  oppe…

Og flyv helt ned til blomsterbed  Alle gemmer sig under tørklædet igen

Sangleg

Alle børn får et chiffontørklæde over hovedet og gør sig små på gulvet.

Verset synges langsomt og stille, mens børnene gemmer sig og kommer frem på sidste linje: 

”Flyv ud af dit skjul”.

Omkvædet foregår hurtigere, gerne med en calypsorytme spillet på tromme eller andet (se 

videoen). Alle danser rundt og vifter med tørklæderne over hovedet og nede ved gulvet lige 

indtil omkvædet er slut og alle gemmer sig under tørklædet igen. 

Tromme: Trommen kan sættes på, når vi kan sangen rigtig godt. Ofte vil det være dejligt at være 

to voksne, som kan supplere hinanden - den ene med tromme og den anden med sang og fagter. 

De større børnehavebørn

Snak om hvad træernes top og et blomsterbed mon er. Har I set sådan nogle? 

Leg med calypsorytmen og spil på lårene. 1 calypso, 2 calypso…



Larvens sang

Charlotte Blay/Povl Kjøller

Fagterne er lavet ud fra Tegn til Tale. Vi anbefaler app´en ”Tegnapp”, hvor man kan finde de 

fleste ord vist med bevægelse. Videoen på Sangglad.dk/syng-om-naturen viser fagterne. 

1.

        Bb        Dm   Eb      Bb      

Der sad en larve på et blad Vrik med pegefingeren vandret frem, lad som om du åbner en  

    bog med hænderne

       Bb         Gm            C7   F7

Og den var temmelig glad Tegn en glad mund med hænderne og se glade ud

        Bb       Dm   Eb            Bb

For det var lige den slags blad slå rytmisk i luften med pegefingeren og åbn bog med hænderne

         Bb         F7         Bb

Som var dens bedste mad OK-tommelfinger, peg ind på munden

2.

Og larven åd så skindet sprak Proppe munden, to hænder former et æg, der går fra hinanden

Men det g jorde ikke et hak Vis med kroppen at det ikke gør noget

Den smed sit skind og sagde Slå ud med hånden 

Pyt - Jeg får et splinternyt To flade opadvendte hænder tages ind mod sig selv, hånd lodret  

    for munden udad

3.

Da larven havde ædt sig mæt vrik med pegefingeren vandret frem, slå sig på maven

Så var den temmelig træt fingrene spredt på begge hænder, slå nedad

Den satte frem sit vækkeur ryste hånden (bop bop-hånd) 

Og tog en sovetur  Læg hænderne under kinden

4.

Mens larven i sin puppe sov vrik fremad med pegefingeren, læg hænderne under kinden

Så skete der noget sjov´  gnid den ene håndflade mod den anden, som man triller en bolle

Den vågned´ i sit soveskjul hånden ved øjet, pegefingeren peges opad som et øje, der åbner

Og var en sommerfugl  tommelfingre sammen, vift med hænderne som vinger



Vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn

Sangen er måske mest en lyttesang til de mindste. Mange børn vil dog efterhånden kunne være 

med på enkelte ord og fagter. Fagter og konkrete figurer er med til at gøre teksten nærværende, 

så brug endelig det, når I synger et enkelt vers eller hele sangen igen og igen. 

De større børnehavebørn

For helhedens skyld er det godt at synge hele sangen en gang eller to. Da det er en forholdsvis 

lang sang, så fokusér herefter på at lære børnene det første vers. Når børnene er trygge ved det, 

gå videre til det næste vers osv. Husk at bruge fagter dertil.

Fokusord: I kan snakke om larvens forskellige stadier til at blive en sommerfugl: larve, puppe, 

sommerfugl.

       Se sangen med fagter på
video, og hent tegninger til sangen på
www.sangglad.dk/syng-om-naturen

YEAH!



Ingrid Oberborbeck fra bogen ”Over stok og sten”, Dansk sang 2009

1.

Jorden vågner, jorden vågner   Sid på hug og bevæg hænderne over jorden

2.   

Lysegrønne spirer, lysegrønne spirer  Bevæg fingrene opad, mens I rejser jer lidt op

3.

Vintergækker på vej, vintergækker på vej Klap på stavelserne

4.

Nu er det forår, nu er det forår   Hurra-arme over hovedet

Vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn

Sid på hug i rundkredsen og bevæg jer op ad i løbet af sangen. Syng sangen mange gange, så bør-

nene lærer den godt at kende.

De større børnehavebørn

Sid på hug i rundkredsen og bevæg jer op ad i løbet af sangen. Klappene på ”Vintergækker på vej” 

tages med fra starten, men det kræver gentagelser at få dem på plads. Tag evt. den del ud og øv 

det godt mange gange. 

Variationsmuligheder

• Syng svagt (piano) i starten og kraftigere og kraftigere (forte - forte fortissimo) sangen igen-

nem. Prøv også det modsatte! 

• Prøv at synge sangen i et lidt højere toneleje. Det er nemmere, hvis du tænker på at synge 

som en engel eller en lillebitte mus. Tænk på at synge som en julemand, hvis I synger i et 

dybere toneleje. Ved at lege med disse associationerne, giver man børnene lov til at udforske 

forskellige muligheder for at bruge stemmen - og det samme for de voksne.

• Lav et talekor. Sig teksten rytmisk og prøv at gøre det stille (piano) og kraftigt (forte).  Hvor-

dan lyder det, hvis I synger det som en robot(staccato) eller en fin dame? 

• Syng den med en dans til: 4 sideskridt til højre, 4 sideskridt til venstre, 4 skridt mod midten, 4 

skridt ud igen, dans rundt om jer selv. 

• Sangen er en kanon, som kan synges af 2-4 grupper (se tallene for hvor hver gruppe starter i 

teksten). Dansen kan også danses, mens I synger i kanon. HUSK! Man skal kunne sangen rigtig 

godt, før man synger i kanon.

Jorden vågner



Blomsterne

Remse af Lotte Salling

I denne remse er fagterne også lavet ud fra Tegn til Tale. 

Jeg lægger nogle blomsterfrø   Form hulning med den ene hånd, peg ned i hånden  

     og ”så” med den anden

Her i min blomsterkrukke  Form en krukke nedefra og op

Og hver dag vander jeg dem godt  Vand med den anden hånd

Så de kan blive smukke   Pege- og tommelfinger på hver side af munden med en  

     nedadgående bevægelse

Jeg lægger øret til dem    Læg hånden bag øret

For at høre om de drikker  ”Drik” af et glas

Og ugen efter kommer der   Peg alle 10 fingre opad

Ti fine grønne prikker   Peg alle 10 fingre opad

De vokser og får ho´der    Bevæg fingrene opad og tegn med fingeren  

     rundt om hovedet

Som er smukke alle ti   Pege- og tommelfinger på hver side af munden med en  

     nedadgående bevægelse, vis ti fingre

Og dufter helt fantastisk  Duft til en blomst og OK-tegn med hænderne  

     på ”fantastisk”

Når jeg stikker næsen i    Peg på næsen



Vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn

Sig langsomt remsen med fagterne på. Man vil sagtens kunne nøjes med det første vers og deref-

ter bygge på. Brug gerne konkreter eller billeder til at forklare ordene i remsen.

Prøv at bruge forskellige stemmer, når I siger remsen. Fx forskelligt humør: glad, sur, ked af det, 

genert eller forskellige karakterer som engel, heks eller robot.

Brug gerne kortene, der kan printes ud fra Sangglad.dk. 

De større børnehavebørn

Snak om at det snart er forår, og så kommer der blomster og andre planter op af jorden.

Måske har I prøvet at så karse i børnehaven? 

Sig langsomt remsen med fagterne på.

Brug gerne konkreter eller billeder til at forklare ordene i remsen. 

Variationsmuligheder

• Sig remsen med forskelligt humør: glad, sur, ked af det, genert. Skift fx mellem humør i hvert 

vers og snak lidt om, hvad I synes, der passer bedst. 

Brug gerne kortene, som kan printes ud fra Sangglad.dk

• Sæt pulsklap på, når I kan remsen rigtig godt. 

Det kan være klap på lår og i hænder (lår-klap-lår-klap)

• En melodi, der passer ret godt til sangen, er verset fra ”Der var en gammel gubbe”. 

Tilpas den, så det passer med stavelserne, hvis I har lyst til at sætte melodi på.



Lyttesange

Denne gang har vi valgt to forårsklassikere med tekst:

Lyse nætter

- Med Alberte Winding

- Med DR Pigekoret

Det er i dag et vejr

- Med Alberte Winding

Inden I hører musikken er det 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.

Aktivitet til børnehavebørn

1. Hør først sangen 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? Bliver man 

glad eller ked af det? Evt. hvilke instrumenter de kunne høre? Kender de mon stemmen? Hvad 

handlede det om?

3. Lyt til sangen igen efter I har snakket om den. 

4. Børnene kan herefter hver tegne en tegning af hvad de forestillede sig, mens de hørte musikken.


