
1. En klapperslange klapper, når den hører en melodi

Men spiller du for højt, så klapper klapperslangen i.

Den elsker at danse og vrikke med halen

Den danser lige til natten si’r: “Go’ nat”

Din-ge-lin-ge-lin-ge-ling!

2. Og klapperslangens unger klapper med i takt til alt.

De styrer festen, klapper hesten, det har de fortalt.

De elsker at danse og vrikke med halen

De danser lige til natten si’r: “Go’nat”.

3. Og klapperslangens onkel har et job fra 9 til 5.

Han klapper kager hos en bager, og så går han hjem.

Han elsker at danse og vrikke med halen

Han danser lige til natten si’r: “Go’nat”.

Klap i takt

Klap i takt

Hold hænderne sammen, og dans/vrik med dem

Før hænderne op til kinden på ”Go’nat”, og alle 

slangerne falder i søvn   

Alle bliver vækket af vækkeuret

                                                                                                                               

Sid eller stå i rundkredsen, mens I synger 1. vers med klap og fagter.

Alle klapper på samme tid i de to første linjer. Det giver en god fælles 

pulsfornemmelse. 

På den sidste linje lader alle som om, at de sover. I starten kan det være en 

voksen, der ”vækker” børnene med Din-ge-lin-ge-lin-ge-ling!. Det kan selv 

de mindste børn overtage ret hurtigt.

Når vækkeuret ringer, er der en god stemmeleg, hvor I kan arbejde med at få 

stemmen op i det lyse toneleje.

Legen er sjovest, hvis I leger den mange gange i træk. Det er spændende, 

hvornår vækkeuret mon ringer næste gang.

Forslag til variationer:

Når alle kan sangen godt, kan I vælge fx to børn, der er vækkeuret. De skal vække alle slangerne og blive 

enige om, ved at kigge på hinanden, hvornår de vil ‘ringe’. 

Hvis I har lidt instrumenter, kan de børn, der er vækkeuret, få et instrument hver, som de bruger, når de 

vækker de andre. Det kan være meget svært at vente med at spille på sit instrument, til slangerne sover, 

men det er en god øvelse.

Med de ældste børn kan I synge 2. og 3. vers. Få hjælp af børnene til at lave fagter.

Klapperslangen

Tekst og melodi: Anne G. Olorenshaw

Sangen om klapperslangen er for alle aldersgrupper.

Som overgang til den næste sang kan I sige som en slange ”SSSSSSSSSSSS”, mens armen ”slanger sig”.

Illustrationer: Zarah Juul



Klapperslangen

Tekst og melodi: Anne G. Olorenshaw

1. En klapperslange klapper, når den hører en melodi
Men spiller du for højt, så klapper klapperslangen i.

Den elsker at danse og vrikke med halen
Den danser lige til natten si’r: “Go’ nat”

Din-ge-lin-ge-lin-ge-ling!

2. Og klapperslangens unger klapper med i takt til alt.
De styrer festen, klapper hesten, det har de fortalt.

De elsker at danse og vrikke med halen
De danser lige til natten si’r: “Go’nat”.

3. Og klapperslangens onkel har et job fra 9 til 5.
Han klapper kager hos en bager, og så går han hjem.

Han elsker at danse og vrikke med halen
Han danser lige til natten si’r: “Go’nat”.

Illustrationer: Zarah Juul


