
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.
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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.
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