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Vink til hinanden

Alle drejer rundt om sin egen akse, mens man klapper

Vink til hinanden

Alle drejer rundt om sin egen akse, mens man klapper

Tekst og melodi: Ingrid Oberborbeck

Bog: Årets gang i spirekoret

Fællesskabet styrkes, når vi hilser på hinanden, når vi ser på hinanden, og når vi føler os set. Man kan hilse på 

mange sjove måder, og det skal vi bruge i denne sang.

De yngste sidder i rundkreds, mens de ældste børn står parvis i rummet – og kigger på hinanden 2 og 2. 

I indlæringsfasen kan det være en god idé, at den voksne viser for – gerne overfor et barn – og børnegruppen 

imiterer. Sørg for at gentage mange gange, så alle er trygge ved tekst, melodi og fagter. 

Sig  klap egne hænder 

Mig   klap egne lår

Nu  klap makkers hænder eller peg på partner

Hvad  klap egne hænder 

Hedder  klap 2 gange på egne lår

Du  Klap makkers hænder eller peg på partner

(Jeg hedder…….. og jeg hedder…. ). Derefter kan man skifte partner.

Forslag til variationer:

Prøv at skifte ordene ”hilser på dig” ud med eks. ”vinker til dig” eller ”klapper med dig” eller ”smiler til dig”.

Hils på hinanden på forskellige måder: Med albuen, med foden, neje, bukke, vinke, numse mod numse – kun 

fantasien sætter grænser.

Kædedans: Stå parvis overfor hinanden, men så I samlet danner en rundkreds. Giv først højre hånd, 

herefter venstre hånd. Klap og drej rundt. Gentages. På det sidste ”Tra la lej” tager man kædefatning og 

går frem til en ny partner.

Mellemspil: Man kan også tilføje dette mellemspil, som er rap/bodypercussion inspireret (valgfri):

Husk mindst 3 
gentagelser!
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