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Snemanden

De større børnehavebørn:

Når I har lært sangen rigtig godt med fagter, kan et 

barn lege snemand inde i midten af kredsen. Barnet skal 

nu pyntes som en rigtig snemand.

Gå ud på legepladsen og byg en snemand, mens I synger 

sangen og gør de forskellige ting, der synges om. 

Leg med varieret stemmebrug, og prøv at synge om en 

snemand, både en smeltet og ikke smeltet snemand. 

Sker der en forskel med stemmen?

Leg med dynamikken ved at synge med almindelig 

stemme, men når der synges ”Juhuuu”, synger alle med 

deres store og glade stemmer.

Tekst og melodi: Lotte Kærså

Se, se, se der er masser af sne.

Nu skal vi bygge en snemand.

Juhuuu…..

Vi ruller ham rund, gi´r ham næse og mund,

Kulsorte øjne og en hat.

Juhuuu…..

Men i mor´n bli´r det tøvejr, snemanden smelter,

Lige før han vælter, tæller han til ti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Lav snevejr med fingrene.

Tegn omridset af en kæmpestor snemand 

oppefra og ned.

Hop af glæde med armene oppe i vejret.

Drej rundt - Peg på næse og mund.

Peg på øjnene, og form en hat på hovedet.

Hop af glæde med armene oppe i vejret.

Alle klapper i takt

Tæl til ti på fingrene, og lad børnene falde om på 

gulvet

Vuggestue og små børnehavebørn:

Syng sangen langsomt igennem i starten, og lad børnene komme med på fagterne, så 

godt de kan.

Find eller lav gerne nogle konkreter som fx en snemand, en hat og lav billeder til 

sangens fagter. Det styrker børnenes sproglige udvikling.

Hvem s
kal væ

re 

sneman
d`?



Snemanden

Se, se, se der er masser af sne.

Nu skal vi bygge en snemand.

Juhuuu…..

Vi ruller ham rund, gi´r ham næse 

og mund,

Kulsorte øjne og en hat.

Juhuuu…..

Men i mor´n bli´r det tøvejr, 

snemanden smelter,

Lige før han vælter, tæller han til ti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Tekst og melodi: Lotte Kærså



Norske nisser nyser ikke
Digt: Halfdan Rasmussen

Norske nisser nyser ikke,

når det blæser koldt fra nord.

låser de med nissenøgler

deres nissenæsebor.

Form en nissehue - hold på næsebordene

Lav blæsevejr med hænderne

Lås begge næsebor 

Cirkelbevægelser op mod næseborene

Vuggestue og små børnehavebørn:

Start med at lære rimet med fagterne. Brug også gerne konkreter i form af figurer eller billeder. 

Gentag igen og igen, indtil alle kan rimet godt (se stemmeleg og variation).

De større børnehavebørn:

Start med at lære rimet på samme måde som de mindre børn.

Leg: Et barn bliver nisse og sidder i midten af rundkredsen med lukkede øjne.

En nøgle (eller noget der ligner) bliver sendt rundt i hænderne foran eller bag ryggen og stopper ved 

det barn, der har den på “næsebor”. Nissen i midten skal nu gætte, hvilket barn der har nøglen. 

Brug igen stemmeleg og variation. Nissen i midten kan vælge, hvilken dynamik der skal bruges i legen.

Inden rimet starter, kan I prøve at sige som blæsevejr, mens I viser det med hænderne.

Stemmeleg og variation:

Prøv at sige rimet hurtigt eller langsomt, kraftigt eller svagt, som 

julemanden, babynissen, nissens kat, musene eller som en sur 

skovtrold. Find selv på mange flere.

Renée Adrian har skrevet en sød melodi til rimet. Den kan I finde på 

YouTube eller på CD´en til Halfdans ABC.

Hvad ved vi om 
nisserne?                                                                                                                                      

Jeg har 
set en.                                                                                                                                              

    

Har vi nisser i 
Danmark?



Norske nisser nyser ikke

Digt: Halfdan Rasmussen

Norske nisser nyser ikke,

når det blæser koldt fra nord.

låser de med nissenøgler

deres nissenæsebor.



Vi er glade nisser og vi holder os i skjul

Gemmer os på loftet bag en bræddevæg

Men når tiden nærmer sig, og det skal være jul

Er vi der med huer på og nisseskæg

Der er nogen nisser, der klapper

Der er nogen nisser, der tramper

Der er nogen, der spiller på maveskind

Kom og hør på nissernes musik

Form nissehue over hovedet

Hænderne op foran ansigtet og “smugkig”

Peg på uret

Form hue over hovedet og træk i skægget

Klap klap

Tramp tramp

Trom på maven

Klap klap (i instrumentudgaven Spiller alle) 

Vi er glade nisser

Tekst og melodi: Finn Jørgensen

Gentag flere 
gange!                                                                                                                              

De større børnehavebørn:

Lær sangen som ovenstående med fagter. Gentag med forskellige 

variationer, fx stille og kraftigt, som engle og julemænd. 

Sangen er velegnet til at bruge som en spillesang, med de 

instrumenter I har i institutionen.

Det kan være rasleæg, claves, triangler eller trommer.

I kan fx lave den sidste del af teksten om til:

”Der er nogen nisser, der rasler”   

”Der er nogen nisser, der trommer”   

”Der er nogen, der spiller på træ og blik”

Del børnene op i grupper med de forskellige instrumenter, og skift 

plads.

Vuggestue og små børnehavebørn:

Start med at lære sangen med fagterne. Brug også gerne konkreter i 

form af figurer eller billeder. 

Gentag indtil alle kan sangen godt, og tag den så igen.



Vi er glade nisser og vi holder os i skjul

Gemmer os på loftet bag en bræddevæg

Men når tiden nærmer sig, og det skal være jul

Er vi der med huer på og nisseskæg

Der er nogen nisser, der klapper

Der er nogen nisser, der tramper

Der er nogen, der spiller på maveskind

Kom og hør på nissernes musik

Vi er glade nisser

Tekst og melodi: Finn Jørgensen



Ih hvor det dufter, ih hvor det dufter,

ih hvor det dufter… godt af jul.

Hva´ er det der dufter, hva´ er det der dufter,

hva´ er det der dufter… godt af jul?

Grangrenen dufter, grangrenen dufter,

grangrenen dufter… godt af jul.

Alle vifter med faldskærm, tæppe eller lign.

Og dufter hvad der gemmer sig under den.

Armene ud til siden i en spørgende gestus.

Børnene dufter under tæppet og prøver at gætte.

Vis juleduften til børnene.

Blæsevejret (juleleg)

Musik og tekst: Grethe Agatz

Leg: Lotte Assing

Legebeskrivelse:

Børnene sidder rundt om en faldskærm, tæppe eller lignende. Vi har dåser, skåle og andet med 

forskellige dufte i, fx gran, kanel, og appelsin gemt under klædet.

Herefter kan I synge sangen forfra med en ny duft.

Snak om lugtesansen og brug tid på, at alle oplever at snuse 

ind gennem næsen og fylde kroppen med duft og luft – ånd ud 

på en nydelyd, fx ”Ihhh” eller ”ahhh” i et lyst toneleje. Det er 

dejligt for både børne- og voksenstemmer.

Legen er en hyggelig juleleg, som virkelig kan få børnene i 

skøn julestemning, samt få et godt indblik i de gode danske 

traditioner. 

Sangen er en sangleg. I kan bruge en faldskærm eller tæppe, små dåser med duftende ting i, fx kanel, 

appelsin osv.

Legen er primært til børnehavegrupper, men vuggestuebørn kan også sagtens være med. Dog kræver 

det, at de voksne er meget synlige og aktive i legen.



Ih hvor det dufter, ih hvor det dufter, 

ih hvor det dufter godt af jul.

Hva´ er det der dufter, hva´ er det der dufter,  

hva´ er det der dufter godt af jul?

Grangrenen dufter, grangrenen dufter, 

grangrenen dufter godt af jul.

Blæsevejret (juleleg)

Musik og tekst: Grethe Agatz

Leg: Lotte Assing



1. Start med at høre sangen igennem uden at fortælle børnene, hvad sangen handler om.

2. Spørg herefter børnene, hvad sangen handlede om, og hvad de følte indeni.

3. Lyt til sangen en gang til.

4. Herefter kan I spørge børnene, om de hørte nogle nye ting. Ord? Stemninger? Billeder mm.?

5. Børnene kan herefter tegne en tegning af, hvad de hørte, og hvilke billeder de fik af at høre sangen.

Fra julekalenderen Absalons Hemmelighed

Aktivitet til børnehavebørn:

Inden musikken høres, kan det være nyttigt 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.

Drømte mig en drøm i nat

LYTTESANG


