
Min bamse

Tekst: Lotte Salling

Bog: Fagter og grimasser

I et fællesskab skal vi passe godt på hinanden og være omsorgsfulde og kærlige overfor hinanden. Det kan 

vi arbejde med, med denne søde remse, som I måske allerede kender fra ”Fri for mobberi”. I ”Små Synger 

Sammen”-udgaven er der tilføjet fagter, rytme og sang til remsen.

Sid i rundkreds. Snak om bamser. Har du en bamse eller et tøjdyr? Hvordan ser den ud? Hvornår er det dejligt 

at have en bamse?

Sig remsen meget langsomt og gentag gerne linjerne 2 gange lige efter hinanden. Husk fagterne. Når alle linjer 

gentages, giver det børnene mulighed for bedre at ”komme med” på tekst og fagterne.

Lille bamse, kom til mig

Jeg vil gerne kramme dig

Dine øjne, de er søde

Dine kinder, de er bløde

Snuden her er dejlig varm

Li´som pelsen på din arm

Godt vi bor i samme hus

Kom og få et BAMSE-KNUS.

Lok med pegefingeren

Slår armene om sig selv

Peger på øjnene

Aer kinderne

Gnider på næsen

Aer armene

Form/tegn et hus

Laver knuse-bevægelse

Man kan f.eks sige/rappe remsen, man kan sige remsen med fagter, man kan synge remsen, man kan synge 

og lave rytmeklap samtidig, man kan lave fagter uden sang og lave rytmeklap som mellemspil/break. Kun 

fantasien sætter grænser for de mange variationsmuligheder.

Forslag til variationer:

Syng og lav fagter: Bamserimet kan eks. synges på Mariehønen Evigglad, Heksemutter lod en tudse og 

Sprøjterne kom susende.

Sig remsen – nærmest som en rap, mens I klapper en fed rytme i hænderne og på lårene: f.eks. ”gung, gung, 

ga” eller ”lår, lår, klap”.

Prøv at lave fagterne uden at synge – det er en sjov øvelse at forestille sig remsen/melodien inde i hovedet. 

Se om I kan følge hinanden alligevel!

Brug humørkortene og sig/syng med forskelligt humør. Det er sjovt at sige noget sødt, når man lyder rigtig 

vred. Snak om, hvad I synes der passer bedst.

Del børnene op i 2 grupper: En gruppe kan f.eks. synge eller rappe, mens en anden kan klappe. Prøv af 

skifte og husk at lytte til, hvor sejt det lyder.

Variér: Hvis man sørger for at skifte mellem de mange variationsmuligheder, som er beskrevet ovenfor, kan 

man fortsætte med at lege med Bamserimet i en evighed:

Gentag flere 
gange!
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