
Jeg er en farlig tiger

Tekst og melodi: Ukendt

Syng første vers mange gange med fagter til. 

Når I er klar, kan I synge resten af historien, som 

lægger op til leg. Lav fx en gruppe, som er tigere og 

en gruppe, som er mus. Så kan alle være nede på alle 

fire og lege sanglegen. Her kan tigerne fx have dybe 

stemmer, og musene have lyse stemmer.

1. Jeg er en farlig tiger

Ude i junglen jeg mig sniger

Efter småkravl, som jeg kan jage

Og småkravl, som jeg kan smage.

2. Jeg er en lillebitte mus

Et musehul det er mit hus

Men jeg er slet ikke bange

For vi mus, vi er så mange.

3. En dag skal vi komme efter dig

Og så skal vi sørme æde dig

For du er jo bare en tiger

Og du er jo lavet af papir - RITSJH

”Tegn” striber hen over brystet med hænderne

Se hemmelige ud og snig jer afsted

”Fang” et lille dyr med poterne

Tag poterne op til munden

Pegefingeren er en lille mus  

Fingeren gemmer sig under den anden hånd

Ryst på hovedet

Vis alle ti fingre frem

Alle ti fingre løber afsted

Fang tigeren med en kæmpe bevægelse

”Tegn” striber hen over brystet med hænderne

Vis papir, der rives i stykker

Sanglegen er for alle aldersgrupper og rigtig sjov, hvis man har god plads. Her kan I skiftes til at være tigere og 

mus.

Som overgang til remsen kan I lege, at I klatrer højt op i et træ. Prøv at sige lyde, som om I er forpustede og 

synes, at det er rigtig hårdt. Når I så er kommet op, kan I med en UUUUUUHHHHH-lyd (som i en rutsjebane) 

svinge igennem luften og komme ned på jorden igen.
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