
Jeg kan lave ansigter

Tekst og melodi: Lonnie Kristiansen

     C
Jeg kan lave ansigter
 F                        G
Prøv at se på mig.
     C
Jeg kan lave ansigter
 F                             G
Se hvad jeg viser dig.
     C
Når jeg gør sådan her,
   F                   G              C
så ligner jeg en der er _______!

I et fællesskab er det vigtigt, at vi kan aflæse hinandens kropssprog, ansigtsudtryk og følelser. Netop det kan vi 

øve med denne rammesang.

Alle sidder eller står i en rundkreds. 

Snak om, hvordan man kan vise forskellige følelser med sit ansigt, og børnene kommer med bud på, hvordan 

man ser ud, når man er sur, glad, overrasket, ked af det, bange osv. Vis det gerne uden lyd, men med fokus på 

ansigtsudtryk og kropssprog.

Forslag til variationer:

Brug meget gerne følelseskort, for at tydeliggøre og visualisere hvilken følelse vi skal udtrykke. Kortene er 

vedhæftet dette materiale. Udvælg nogle få følelser; f.eks. glad, sur, rasende, ked af det. Gentag disse og 

overdriv gerne mimikken. Prøv at lægge følelseskortene på gulvet og lad børnene skiftes til at vælge.

Klap på lårene, mens I synger. Det giver øget fokus på puls og er med til at skabe god energi, når man 

synger sammen. For ekstra god energi kan man rasle med rasleæg på pulsslagene.

Sæt efterhånden mere krop og bevægelse på legen ved at stå op og udvide indholdet i sangen.

Leg ”Gæt en følelse”: Et barn vælger et følelseskort uden at vise det til sine kammerater. Når alle har 

sunget sangen, skal barnet prøve at vise den følelse de har valgt, og kammeraterne skal gætte.

Forslag til følelser: Glad, Sur, Trist, Ked, Træt, Forelsket, Bange, Fjollet/skør mfl.

Både vuggestuebørn 
og børnehavebørn 
kan være med.

Syng den 
mange gange!

Find følelseskort på sangglad.
dk/smaa-synger-sammen.

http://sangglad.dk/smaa-synger-sammen/
http://sangglad.dk/smaa-synger-sammen/
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Jeg kan lave ansigter
Prøv at se på mig.

Jeg kan lave ansigter
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Når jeg gør sådan her,
så ligner jeg en der er _______!


