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Vi juler - vi juler
Tekst og melodi: Grethe Agatz
Bog: Vi juler med Grethe Agatz
Vuggestue og små børnehavebørn:
Alle sidder i en rundkreds. Start med at synge første del af sangen igennem med fagter.
Syng den igen og igen til alle kan den godt. Herefter læres anden del på samme måde.

Vi juler, vi juler, vi juler

Knyt hænderne og drej rundt om hinanden

Det er julenissen igen.
Vi danser, vi danser, vi danser

Lav dansende arme

Ja, vi danser om vort juletræ
Vi ta’r hinandens hånd og går i ring,

Ta’ hinanden i hånden

det hele er så let som ingenting.
Vi danser, vi danser, vi danser

Sving hænderne frem og tilbage

Ja, vi danser om vort juletræ.

Jul jul jul
De større børnehavebørn:
Alle står i en rundkreds med hinanden i hånden. Start med at synge
første del af sangen igennem og lav trin til. Syng den igen og igen til
alle kan den godt. Herefter læres anden del på samme måde.

Vi juler, vi juler, vi juler

Dans til højre

Det er julenissen igen.
Vi danser, vi danser, vi danser

Dans til venstre

Ja, vi danser om vort juletræ
Vi ta’r hinandens hånd og går i ring,

Mod midten

det hele er så let som ingenting.

Ud igen

Vi danser, vi danser, vi danser

Mod venstre

Ja, vi danser om vort juletræ.

Vi juler - vi juler
Tekst og melodi: Grethe Agatz
Bog: Vi juler med Grethe Agatz

Vi juler, vi juler, vi juler
Det er julenissen igen.
Vi danser, vi danser, vi danser
Ja, vi danser om vort juletræ
Vi ta’r hinandens hånd og går i ring,
det hele er så let som ingenting.
Vi danser, vi danser, vi danser
Ja, vi danser om vort juletræ.

December rim
Tekst: Lotte Salling
Bog: Fra påskeæg til juleskæg

Jeg har kigget langt mod nord,

Spejl begge hænder over din pande

der hvor julemanden bor.

Form et skæg med hænderne og kast sækken om på ryggen

Mon han flyver fra sit skjul,

Begge arme ud til siden og flyv

ned til mig, når det er jul.

Hænder på brystet på “mig“ og lav et hjerte med fingrene på “jul“

Alle børn står eller sidder i en rundkreds.
Vuggestue og små børnehavebørn:
Start med at lære rimet, gerne med fagter eller konkreter i form af figurer eller billeder.
Gentag igen og igen indtil I alle kan rimet rigtig godt (se stemmeleg og variation).
De større børnehavebørn:
De større børn kan ud over brug af fagter og mimik slå pulsslag på lår eller lår og klap, mens de siger
rimet. Hvis børnene finder på andre fagter så støt endelig op om deres initiativ eller hjælp dem til at
optimere bevægelserne så de kan bruges. Medinddragelse giver dem en følelse af ejerskab.

Hvordan
kommer julemanden
flyvende til jul?
Fortæl,
hvad du ved
om julemanden?

Hvor
bor han?

Stemmeleg og variation:
- Prøv at sige rimet svagt eller kraftigt
- Prøv at sige rimet med en lys stemme(højt) eller mørk stemme(dyb).
- Sig rimet med forskellige stemninger. Glad, sur, ked af det, vred osv.
- Prøv at mime (uden lyd) verset med brug af fagter og mimik.

December rim
Tekst: Lotte Salling
Bog: Fra påskeæg til juleskæg

Jeg har kigget langt mod nord,
der hvor julemanden bor.
Mon han flyver fra sit skjul,
ned til mig, når det er jul.

Julegospel
Tekst og melodi: Anne G. Olarenshaw
Bog: Hov, hov musik for sjov

Vi bager julekager, vi bager julekager

Vi former boller med hænderne

Vi bager julekager, vi bager julekager
For nu er det snart, for nu er det snart

Klap i puls

For nu er det snart
Juleaften

Armene op i luften i jubel

Jubiiiii

Råbes

Vi fælder juletæer...
Vi klipper julepynten...
Vi rører julegrøden...
Vi danser rundt om træet...

Vuggestue og små børnehavebørn:
Alle sidder i rundkreds. Find billeder eller konkreter til julens fokus ord (julestjerne - juletræ - gaver julesange - bage osv.) Lav bevægelser, der passer til det, vi synger om (rulle, save, klippe osv.)

De større børnehavebørn:
Startes som med de små, og er lige så sjov og relevant for de store. Lad gerne børnene selv finde på vers.
Spørg fx, hvad de laver når det er jul. Sangen kan på den måde udvikle sig hele vejen igennem december.
Vi kan med de største børn også lege med begyndende flerstemmighed.
Børnene deles i to grupper: den ene gruppe hvisker lyden fx “sik sak sik sak sik sak” i takt med musikken.
De andre synger “vi klipper julepynten”.

Flere idéer til
flerstemmig leg
- se video!

Julegospel
Tekst og melodi: Anne G. Olarenshaw
Bog: Hov, hov musik for sjov

Vi bager julekager, vi bager julekager
Vi bager julekager, vi bager julekager
For nu er det snart, for nu er det snart
For nu er det snart
Juleaften
Jubiiiii
Vi fælder juletæer...
Vi klipper julepynten...
Vi rører julegrøden...
Vi danser rundt om træet...

Et barn er født i Bethlehem
Tekst: N.F.S Grundtvig
Melodi: skrevet med udgangspunkt i en tysk visemelodi fra omkring 1600
Bog: Alberte synger med de små

Et barn er født i Betlehem,

Vugger det lille barn i armene

thi glæde sig Jerusalem.

Lave et stort smil med pegefingrene

Halleluja, halleluja!

Hold på hjertet med begge hænder

Han lagdes i et krybberum,

Forme krybbe med hænderne

Guds engle sang med fryd derom:

Flyve med armene som engel

Halleluja, halleluja!

Hold på hjertet med begge hænder

Og Østens vise ofred der

Tegne en kongekrone på hovedet

guld, røgelse og myrra skær.

Højre hånd - venstre hånd - og begge hænder samles på midten

Halleluja, halleluja!

Hold på hjertet med begge hænder

På stjernetæpper lyseblå

Prikke stjerner på himlen

skal glade vi til kirke gå.

Fat armkrog med din sidemakker

Halleluja, halleluja!

Hold på hjertet med begge hænder

Guds engle der os lære brat

Flyve med armene som en engel

at synge, som de sang i nat:

Armene op i luften og synge til himlen

Halleluja, halleluja!

Hold på hjertet med begge hænder

Vuggestue og små børnehavebørn:
Alle sidder i rundkreds.
Start med det første vers - brug billedet og lav fagter til.
Brug billederne og fagterne til de vers I vælger at lære.
De voksne kan også synge alle versene og lade børnene
synge med på det de kan og “halleluja”.
De større børnehavebørn:
Alle står eller sidder i rundkreds.
Salmen giver god anledning til at snakke om julens historie.
Stjernen, stalden, krybben, barnet, jomfru Maria og Josef,
englene, glæden.

Stemmeleg og variation:
- Billedkort: Syng et vers og lad børnene finde billedet der passer til.
- Læg billederne i vilkårlig rækkefølge og lad børnene pege på billedet der passer til det vers der synges.
- Syng salmen i forskellige stemninger efter hvad der passer til de forskellige vers.
- Dramatiser salmen og lav et lille krybbespil.

Et barn er født i Bethlehem
Tekst: N.F.S Grundtvig
Melodi: skrevet med udgangspunkt i en tysk visemelodi fra omkring 1600
Bog: Alberte synger med de små

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem.
Halleluja, halleluja!
Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!
Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!
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Juletræet med sin pynt
Sunget af: DR Pigekoret

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.

1. Start med at høre sangen igennem uden at fortælle børnene, hvad sangen handler om.
2. Spørg herefter børnene, hvad de tror det er for en sang? og hvordan det virkede på dem?
3. Prøv at høre sangen en gang til.
4. Herefter kan I snakke om, børnene hørte 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.

