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Som altid er Sangglad-materialet fuld af muligheder for
at variere sange med forskellige metoder. Noget er for de
allermindste, og andet er for de større børn. Jer, der har med
børnene at gøre i det daglige ved, hvad der passer til jeres
børn, og I kan mærke, hvornår I kan gå videre. For alle sange
og aktiviteter gælder det dog, at det er vigtigt at gentage
sangene mange gange, inden I går videre til de mange
variationer. Det skaber tryghed for både børn og voksne og
giver følelsen af mestring.

Ane lagde anemoner
Tekst: Halfdan Rasmussen
Find bl.a. remsen i ”Halfdans ABC”.

Husk mindst 3
gentagelser!

Ane lagde anemoner
I kanonen på Trekroner
Ved det allerførste skud
Sprang Anes anemoner ud.

Pluk blomster
Pluk blomster
Gør hænderne klar, og klap på ’skud’
Hænderne bevæger sig nedefra op over hovedet, så
fingrene ’springer ud’ på ’ud’

Remsen er for både små og store børn, og inden
remsen starter, kan I lege, at I plukker fine
forårsblomster. Når I har plukket blomsten, kan
I dufte til den og sige ’ahhhhh’. Det er en dejlig
stemme- og vejrtrækningsleg.
Stå eller sid i rundkreds, og gentag remsen mange
gange med fagter på.
Når børnene kender remsen godt, kan I lege med
at klappe på ”Skud”, lave en pause, og se om I kan
følges ad, når blomsterne ’springer ud’. Her gælder
det om at have meget tydeligt kropssprog, så alle
kan se hvornår.

Forslag til variationer:
I kan digte en historie, hvor I går ude i skoven og plukker anemoner, dufter til dem, og nyder den fine
forårsstemning.
Pluk små anemoner, mellem anemoner, store anemoner, og brug krop og stemme til at vise dynamikken.
Pluk også de allermindste anemoner, der slet ingen lyd har, men kun fagter (stumsang).
Der findes en lille melodi til remsen skrevet af Michael Bojesen. Den kan I høre på videoen.

Ane lagde anemoner

Tekst: Halfdan Rasmussen

Ane lagde anemoner
I kanonen på Trekroner
Ved det allerførste skud
Sprang Anes anemoner ud

Tre små blomster
Svensk melodi
Dansk tekst: Lise Stephensen
Find bl.a. sangen i bogen ”Musik med de små”.

Sangen er en sangleg. Den er primært for de 3-6-årige børn, men kan bruges som bevægelsessang for alle.

Tre små blomster de ville ud og gå

Gå rundt i rundkreds, eller gå på stedet

De skulle til marked i byen
Tre små blomster de ville ud og gå
De skulle til marked i byen
Nu skal vi feste sagde blomsterne og lo

Stå stille og klap i puls

Ja vi skal feste, det kan I lige tro!
Kør’ i karrusel

Drej rundt om dig selv

og spise karamel

’Kast’ karameller ind i munden

Og danse lige til den lyse morgen.

Dans på stedet

Kør’ i karrusel
og spise karamel
Og danse lige til den lyse morgen.

Stå op i rundkredsen, og syng sangen langsomt igennem, så alle kan nå at lave bevægelserne, og der er god tid
til at køre i karrusel og spise karamel. De yngste børn kan sidde ned i rundkredsen.

Kør i karussel...				

Vent til alle har nået at dreje en omgang eller to

Og spise karamel...			

Smid masser af karameller ind i munden, og sig ’uhmmmmmm’!

Og danse lige til den lyse morgen...

Dans på stedet, indtil alle er klar til en karruseltur igen

Når børnene kan sangen rigtig godt, kan I synge/lege den i ”det rigtige” tempo. Det kan være sjovt for de
ældste, at der sker noget, og at I skal skynde jer, for at nå at være med på alle bevægelserne.

Forslag til variationer:
Skift ’Nu skal vi feste’ ud med ’Nu skal vi vinke/klappe/hoppe/trampe/ liste’ osv., og denne bevægelse
fortsætter resten af sangen.
Skift blomsterne ud med nogle andre, som gerne vil feste. Fx trolde, mus, piger, drenge osv. Prøv at synge,
ligesom de ville gøre.

Tre små blomster

Svensk melodi
Dansk tekst: Lise Stephensen

Tre små blomster de ville ud og gå
De skulle til marked i byen
Tre små blomster de ville ud og gå
De skulle til marked i byen
Nu skal vi feste sagde blomsterne og lo
Ja vi skal feste, det kan I lige tro!
Kør’ i karrusel
og spise karamel
Og danse lige til den lyse morgen.
Kør’ i karrusel
og spise karamel
Og danse lige til den lyse morgen.

Det kribler, det krabler
Tekst og melodi: Peter Michél
Find bl.a. sangen i bogen ”Børnekor med poesi og bevægelse 1”.
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C
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G

Det kribler, det krabler under min hud
Em

C

D7

G

Og alle træer står klar for skud,
Em

C

D7

C

D7

Vis et flot træ

G

Jeg nynner farvel til vinterens slud
Em

Den ene hånd kribler op ad armen

Vink

G

For nu springer hele jorden ud.

Gå ned i knæ, og spring op på ’hele jorden’

Alle aldersgrupper kan være med til denne lille sang.
Syng sangen igennem mange gange med fagter til i rundkreds. De yngste børn kan sagtens være med på
fagterne, hvis I gør det langsomt.
Med de større børn kan I snakke om ordene i sangen:
Krible og krable, stå klar for skud, nynne, slud, springe ud. Hvad betyder det egentlig?

Forslag til variationer:
Syng sangen i forskellige tempoer, fx meget langsomt, almindeligt og hurtigt.
Syng sangen med forskellige stemmer, fx ked af det, glad, sur. Hvilket humør kommer I i, når det bliver
forår? I kan fx bruge humørkortene med smiley´er til at vise, hvilket humør I skal synge sangen i.
Syng evt. sangen i kanon i 2-4 grupper. Husk, at I skal kunne sangen rigtig godt, før I synger i kanon.
Gruppe 1 starter i 1. linje, gruppe 2 på linje 2 osv. Hvis der mulighed for det, kan en voksen i hver gruppe
synge for.

Kan man mon gøre det samme
til en anden sang? Prøv at
bruge samme fremgangsmåde
til Mester Jakob.

Det kribler, det krabler
Tekst og melodi: Peter Michél

Det kribler, det krabler under min hud
Og alle træer står klar for skud,
Jeg nynner farvel til vinterens slud
For nu springer hele jorden ud.

Fluerne
Tekst og melodi: Tine Høyberg Mynster
Find bl.a. sangen i bogen ”Balder” af Tina Høybjerg Mynster.

Sangen er en sjov rytmesang til de lidt større børn (ca. 3-6 år), hvor alle øver sig på at klappe og holde pause på
samme tid.
Start med at vise et billede af en flue, og snak med børnene om, hvad fluen er for én.

Jeg klasker fluer (KLAP KLAP)
Jeg klasker fluer (KLAP KLAP)
Jeg klasker fluer, så de ikke driller mig (KLAP KLAP)
Jeg klasker fluer (KLAP KLAP)
Jeg klasker fluer (KLAP KLAP)
Væk (KLAP), væk (KLAP), væk med dig (KLAP KLAP på ’med dig’)

Når I starter med at synge sangen i rundkredsen, så sæt gerne klappene på med det samme. De er
allernemmest at lære fra starten.
Når alle har styr på rytmen, får alle børn hver sin fluesmækker, avis, spisepinde eller andet, som I kan klaske
med.

Forslag til variationer:
Når alle kan sangen godt, kan I give alle børnene et billede af en flue, som de skal klaske væk, mens I
synger sangen.
Børnene kan prøve at synge solosang, ved at de på skift klasker fluer, mens de synger.
I kan lege med dynamikken ved at smække små fluer (hviskestemme og små klask), mellem fluer
(mellemstemme og mellem klask) og store fluer (kraftig stemme og kraftige klask).
Syng evt. sangen ude i det fri, hvor I måske kan klaske på spande/gynger/græs/blade osv. ’Jeg klasker blade,
Jeg klasker blade…’ Det giver sjove lyde.

Lad os klappe i
takt!

Syng den mange
gange!

Hvor blev min fluesmækker
af? Har nogen set den?

Fluerne

Tekst og melodi: Tine Høyberg Mynster

Jeg klasker fluer
Jeg klasker fluer
Jeg klasker fluer, så de ikke driller mig
Jeg klasker fluer
Jeg klasker fluer
Væk, væk, væk med dig

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.

Mi

Fa

Det er forår, solen skinner
So

Fa

Mi

Vi får røde æblekinder
Mi

Fa

Solen skinner på violen
So

Fa

Mi

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

Hvem har malet himlen blå
Tekst: Halfdan Rasmussen

Remsen er for alle aldersgrupper.

1. Hvem har malet himlen blå?

Peg op mod himlen

Det er svært at svare på

Før armene ud til siden

Men jeg tror den fik sit skær

Pegefinger prikker på tindingen

Fra de blå violer der

Pluk violerne

2. Hvem har farvet havet blåt?
Jo, min ven, det ved jeg godt
Havet er så blåt fordi
Du har kigget dybt deri
3. Hvem har farvet rosen rød?
Det har solen med sin glød
Hvem har malet næsen sort?
Det har lille Søren g jort

Gentag flere
gange!

Sig 1. vers som remse med fagter. Gentag mange
gange, og sig remsen på forskellige måder, fx som en
robot, engel, heks eller fin dame.
Når I kan remsen rigtig godt, kan I klappe på lår og i
hænder i puls, mens I siger remsen.
Gå stille og roligt videre til de næste vers, og tag et ad
gangen. Lav selv fagter til.

Forslag til variationer:
I kan selv finde på andre rytmiske klap til remsen. Fx tramp-tramp-klap (ligesom ”We will rock you”).
I kan lege, at I er rigtig seje rappere med håndtegn og attitude.
Remsen har også en dejlig melodi skrevet af John Høybye, som I kan prøve at synge. I kan høre den på
videoen. Syng evt. melodien som kanon, når I har øvet jer godt.

Hvem har malet himlen blå

Tekst: Halfdan Rasmussen

1. Hvem har malet himlen blå?
Det er svært at svare på
Men jeg tror den fik sit skær
Fra de blå violer der
2. Hvem har farvet havet blåt?
Jo, min ven, det ved jeg godt
Havet er så blåt fordi
Du har kigget dybt deri
3. Hvem har farvet rosen rød?
Det har solen med sin glød
Hvem har malet næsen sort?
Det har lille Søren g jort

