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Stå gerne i rundkredsen, mens I synger sangen, så er det nemmere at lave bevægelserne.

Sangen er en ekkosang. Det vil sige, at én synger for, og resten gentager. Alle børn og voksne kan på den 

måde være med til at synge sangen med det samme, for de skal synge og gøre ligesom ”forsangeren”: de laver 

ekko.

Det er også en god og sjov sang at lære forældre, søskende eller bedsteforældre til et socialt arrangement.
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Peg op

Vis isen med den ene hånd

Vis en lille mand

Læs avisen

Vis en isbjørn med kløer

Lav tango-dansebevægelser

Vis mindre og mindre isbjørne

Klap to gange på ‘banko’

Sangen er især velegnet til børn fra 2 år og opefter.
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Forslag til variationer:

Sangen er oplagt til at lege med mange variationer. Den måde, ”forsangeren” synger på, gentager alle, der 

laver ekko. Måske synger forsangeren som en robot, en operasanger, stille, hurtigt, stumsang (så der ingen 

lyd er, men kun fagter) eller som en baby osv. Prøv at skifte undervejs i sangen. 

Når børnene kan sangen rigtig godt, er der måske et barn eller en lille gruppe, der vil være ”forsanger” og 

dermed få lov til at bestemme, hvordan de andre skal synge ekko. 

I kan lege med at lave variationerne som dyrelyde. I kan evt. synge hele sangen på fx ‘miau’, ‘vuf’ eller 

‘muuh’ sammen med fagterne, der følger med teksten. Det er både rigtig sjovt, og samtidig giver det 

mulighed for nogle dejlige stemmelege, og stemmen kommer nemt og naturligt op i det lyse toneleje. 

Prøv at sætte pulsklap på sangen. Fx lår-klap, lår-klap.

Som overgang til den næste sang kan I finde en krokodille, en gorilla og en løve frem. Hvad siger de? Vis med 

tydeligt kropssprog, hvilket dyr I snakker om. I kan også lege ”Gæt et dyr”.

Kan man mon gøre det samme til en 
anden ekkosang? Prøv fx at bruge 
samme fremgangsmåde til ’Vi har 
lejrbål her’ eller ’Mester Jakob’.

Illustrationer: Zarah Juul



Tekst og melodi: Anne G. Olorenshaw

Oppe i Grønland
Oppe i Grønland

Ude på isen
Ude på isen

Sidder der en lille mand
Sidder der en lille mand

Læser avisen
Læser avisen

Han har en isbjørn
Han har en isbjørn
Den danser tango
Den danser tango

Og har bjørnebørnebørn
Og har bjørnebørnebørn

De spiller banko
De spiller banko

Oppe i Grønland

Illustrationer: Zarah Juul


