Nissen tog sin hue på
Rim af Halfdan Rasmussen
En herlig nisse-rime-remse som er god at lege med! Den kan siges eller synges på flere melodier - blandt andet ’Lille sky gik morgentur’ og ’I en kælder sort som kul’. Den har også
sin egen melodi som findes på youtube som klaverakkompagnement.
De små billeder, der her ledsager teksten, findes i større format som kan printes ud (og evt.
lamineres), så de er lette at bruge sammen med børnene.

Når I tager fat på at lære rimet
Alle børn sidder eller står i en rundkreds.

Tekst						Fagter
Nissen tog sin hue på
		
Lav hue (trekant over hovedet) med hænderne
Stak sin hånd i luffen
		
Stik den ene hånd ind i den anden
fandt en halsklud, der var blå 		
vis at en halsklud vikles om halsen
i kommodeskuffen.
		
Træk skuffen ud med begge hænder
Fyldte lommerne med mus
		
Lad som om du putter mus i lommen
hørte vinden blæse
		
Lav blæsevejr ved at hænderne svajer som		
						grene over hovedet
satte så et kræmmerhus
		
lad som om du har kræmmerhuset mellem
						tommelfinger og pegefinger
på den røde næse
		
Sæt det på næsen

Vuggestue og de små børnehavebørn
1. Vis de 11 billedkort så de passer til teksten eller
2. lav fagterne, mens I lærer børnene verset.
Gentag verset igen og igen til alle børnene kan vers og fagter.
Vælg enten at lave fagter eller brug billedkort. Det skaber forvirring og fokus
kommer væk fra verset, hvis I gør begge dele samtidig.
Hvis I bruger billedkort kan I snakke med børnene om, hvad der er på hvert enkelt billede.
Verset kan siges på forskellige måder: Kraftigt (forte), svagt (piano)
eller leg at I er nissepiger eller -drenge.

Har du mus
i lommen?!

De større børnehavebørn
Start med at sige verset igen og igen til børnene kan det.
I kan evt. understøtte indstuderingen ved at bruge billedkort.
Legeforslag
• Verset kan siges på forskellige måder: Kraftigt (forte) eller svagt, stille (piano).
•
I kan også prøve at starte svagt (piano) og lade det stige til kraftigt (forte) gennem verset - eller omvendt (Fra forte til piano).
• I kan lege forskellige associationslege: feks. at I er nisser. Gå rundt mellem hinanden,
mens I siger verset med nissestemmer (hvordan lyder de mon?) og tramp samtidig så I
holder en fælles rytme/puls.
• I kan også prøve at sige verset, mens I er glade, kede af det, vrede eller bange. Prøv at
spørge børnene efterfølgende om de kan høre forskel på de forskellige udtryk.
• Billedkort: Lad et eller flere af børnene holde billedkortene op så det passer til sangen.
• Eller bed børnene om at lægge billedkortene op i den rigtige rækkefølge på gulvet så
alle kan se dem og sig rimet/syng sangen igennem.
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