Det er forår, solen skinner
Tekst: Charlotte Blay
Melodi: Povl Kjøller
Find bl.a. sangen i bogen ”Se og Syng 2”.

Denne lille forårssang er for alle aldersgrupper.

1. Det er forår, solen skinner

Lav et omrids af solen med begge arme

Vi får røde æblekinder

Før hænderne op til kinderne, og lav cirkler

Solen skinner på violen

Lav et omrids af solen med begge arme

Blomsten smiler op til solen.

Vis et glad ansigt ved at brede dit smil ved munden
med pegefingrene

2. Hør engang hvor fuglen synger
Se hvor børnene de gynger
Grenenes knopper de er fede
Fuglen bygger sig en rede.
3. I de mange dybe søer
Er der massevis af frøer
Børn som fanger haletudser
De kan nemt få våde fusser.
4. Pindsvin vågner op af dvale
Katten svinger med sin hale
Børn de hopper rundt og hinker
Solen smiler glad og blinker.

Gentag 1. vers mange gange med fagter på.
Snak med de større børn om, hvad de forbinder
med forår. Blomsterne, der titter frem, flere fugle i
haven, solen varmer osv.
Måske er der nogen, som har en historie, de vil
fortælle om forår?

Forslag til variationer:
Der er vedhæftet billedkort til 1. vers. I kan starte med at lægge alle kortene spredt på gulvet inde i
kredsen og skiftes til at finde det billede, som passer til det, I synger om.
Når I kan 1. vers rigtig godt, kan I gå videre med de resterende vers stille og roligt.
Hvis I allerede kender til solfastemmer, så passer mi-fa-so-fa-mi-stemmen rigtig godt til. En lille gruppe
af sikre sangere kan synge solfastemmen, mens resten synger melodi. Hvis I har mulighed for det, kan en
voksen hjælpe til.
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Blomsten smiler op til solen.

Husk at gentage
mange gange!

Find billedkort på sangglad.
dk/syng-om-foraaret.

Jeg elsker forår!

Det er forår, solen skinner
Tekst: Charlotte Blay
Melodi: Povl Kjøller

1. Det er forår, solen skinner
Vi får røde æblekinder
Solen skinner på violen
Blomsten smile rop til solen.
2. Hør engang hvor fuglen synger
Se hvor børnene de gynger
Grenenes knopper de er fede
Fuglen bygger sig en rede
3. I de mange dybe søer
Er der massevis af frøer
Børn som fanger haletudser
De kan nemt få våde fusser
4. Pindsvin vågner op af dvale
Katten svinger med sin hale
Børn de hopper rundt og hinker
Solen smiler glad og blinker

