


Dette års Små synger sammen-materiale er fyldt med sjove sange om 
vilde dyr til børn fra 0-6 år.

I kan printe og bruge alle dyrene fra sangene som en del af 
historiefortællingen og som en konkret, der viser, hvilken sang I skal 
synge. Børnene kan selv være med til at vælge, hvilket dyr I skal synge 
om.

Materialet er fuldt af muligheder for at variere sangene med forskellige 
metoder. Noget er for de allermindste, og andet er for de større børn. Jer, 
der har med børnene at gøre i det daglige ved, hvad der passer til jeres 
børn, og I kan mærke, hvornår I kan gå videre. For alle sange og aktiviteter 
gælder det dog, at det er vigtigt at gentage sangene mange gange, inden 
I går videre til de mange variationer. Det skaber tryghed for både børn og 
voksne og giver følelsen af mestring.

Illustrationer: Zarah Juul



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”.



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”.



Jeg har et dyr i kassen her

Melodi: Menuet fra Elverhøj

Musik: Friedrich Kuhlau

Jeg har en abe i kassen her

Vi ser den alle sammen

Og aben siger en lille lyd

Vi siger den alle sammen

Sid i rundkredsen, mens I synger den.

I en kuffert/kasse/pose har I gemt forskellige dyr. Det 

kan være fingerdukker/legetøjsdyr/dyr klippet ud 

og evt. lamineret. Syng om det dyr, som I tager op af 

kassen. 

Det er spændende for de yngste børn at vente lidt, 

holde spændingen og se, hvad det er for et dyr der 

kommer frem. Når sangen er færdig, siger alle dyrets 

lyd. Vent gerne på, at børnene tager initiativet til at 

sige lyden først.

De yngste børn, som ikke har så meget sprog endnu, 

kan sagtens sige dyrenes lyde og vælge det næste dyr 

i kassen.

Sangen er især til de yngste børn.

Forslag til variationer:

Med større børn kan det være et barn, der holder kassen, og vælger, hvilket dyr der kommer frem.

Prøv at synge sangen med forskellig dynamik. Når det er et lille dyr, I synger om, kan I synge svagt. Når det 

er et stort dyr, I synger om, kan I synge kraftigt. 

I kan fx også synge om bondegårdens og skovens dyr.

Som overgang til den næste sang kan I snakke om, hvor Grønland ligger henne. Er det koldt eller varmt? 

Kender vi nogle dyr, der lever i Grønland? Prøv at sige som en isbjørn.



Jeg har et dyr i kassen her

Melodi: Menuet fra Elverhøj

Musik: Friedrich Kuhlau

Jeg har en abe i kassen her
Vi ser den alle sammen

Og aben siger en lille lyd
Vi siger den alle sammen



Oppe i Grønland

Tekst og melodi: Anne G. Olorenshaw

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.

 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

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.



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’.



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



Hvis du ser en krokodille
Tekst og melodi: Jørgen Sørensen

                F                     Dm           Bb      C7

Hvis du ser en krokodille i dit badekar,

                F                D7                      Gm    C7

skal du ikke blive bange, for den er så rar,

               Am                      Gm                C7      F

hvis du gi’r den en kop kaffe og en go’ cigar.

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur,

skal du bare ta’ det roligt, den bli’r ikke sur,

hvis den får et par bananer og en cykeltur.

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord,

skal du ikke løbe ud og si’ det til din mor,

hvis du klapper den på ryggen, gør den ikke spor.

Klap med udstrakte arme som en krokodillemund

“Nej” med pegefingeren og ae på kinden

Drik af en kop med strittende lillefinger, og leg at I har 

en cigar

Lav abebevægelser med armene

Vift med hånden og ryst på hovedet

”Pil” en banan, og cykl med benene

Vis en løvemanke

”Nej” med pegefingeren

Klap i hænderne fra side til side

Stå gerne i rundkredsen med god plads til at lave 

bevægelserne.

Syng det første vers igennem mange gange, så I 

sammen får styr på fagter, ord og melodi. Herefter 

kan I gå videre til de næste vers.

Forslag til variationer:

Lev jer godt ind i sangen. Hvordan lyder det, hvis det er en sur dame, der fortæller? Eller hvad med en 

meget fin dame eller en gammel mand? Sangen får en ny betydning, når vi varierer vores stemmebrug. Og 

så er det også sundt for stemmen.

I kan klappe Lår-lår-klap til sangen.

Lav evt. jeres egne billedkort, som viser alle navneordene i sangen. 

Sangen har en swingfornemmelse. I kan understøtte dette ved at klappe ”skum-bananer, skum-bananer” 

på lårene, når I kan teksten rigtig godt uden fagter (se video). I kan også dele jer i to hold, hvor det ene hold 

synger med fagter til, og det andet hold klapper på lår.

Sangen er en børnesang, som mange voksne kender. Den henvender sig mest til børn fra ca. 3 år.

Som overgang til den næste sang kan I snakke om, hvor tigeren bor (i junglen). Og er der mon forskel på, 

hvordan tigere og mus synger?



Hvis du ser en krokodille

Tekst og melodi: Jørgen Sørensen

Hvis du ser en krokodille i dit badekar,
skal du ikke blive bange, for den er så rar,

hvis du gi’r den en kop kaffe og en go’ cigar.

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur,
skal du bare ta’ det roligt, den bli’r ikke sur,
hvis den får et par bananer og en cykeltur.

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord,
skal du ikke løbe ud og si’ det til din mor,

hvis du klapper den på ryggen, gør den ikke spor.



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.



Jeg er en farlig tiger

Tekst og melodi: Ukendt

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



Oppe i lianerne
Tekst: Ukendt

Remsen er rigtig god at stå op til. De mindste børn 

kan selvfølgelig sidde ned. 

Remsen er allersjovest med fagterne fra starten. 

Fagterne hjælper både til at huske teksten og til at få 

bevægelse med i aktiviteten.

Oppe i lianerne

Sidder bavianerne

Spiser af bananerne

Der var en, der blev for fed

Den faldt ned!

”Kravl” op af en lian, hænderne over hinanden

Lav abebevægelser

Pil en ”banan”

Vis en tyk mave med armene

Fald ned på gulvet

Remsen er for alle aldersgrupper.

Kan man mon bruge samme fremgangsmåde 
til andre remser? Prøv fx at lave de samme 
variationer til ’Nede i Fru Hansens kælder’ 
eller ’Okker gokker gummiklokker’.

Forslag til variationer:

Leg med jeres stemmer, og sig remsen på forskellige måder. Fx som en baby-bavian, en skrap tante-bavian, 

en gammel bedstefar-bavian, en fin dame-bavian, en hurtig børne-bavian. Det er sjovt at lege med de 

forskellige udtryk.

Sig remsen i forskelligt tempo. Hurtigt/ langsomt/ slowmotion.

Find på en historie om, at I går igennem junglen og møder forskellige dyr, som siger sjove lyde. 

Sæt et pulsklap på fx lår-lår-klap eller tramp-tramp-klap (ligesom ”We will rock you”)

Som overgang til den næste sang kan I snakke om alle de dyr, I har sunget om.



Oppe i lianerne

Tekst: Ukendt

Oppe i lianerne
Sidder bavianerne

Spiser af bananerne
Der var en, der blev for fed

Den faldt ned!



Jeg er en løve

Melodi: Mester Jakob

Her kan I selv finde på flere fagter til andre dyr. Med et tydeligt kropsprog kan I sammen vise det nye dyr. 

Måske behøver I næsten ikke at sætte ord på, men bare vise det med kroppen. I kan også bruge de udprintede 

dyr eller plastikdyr, som I har ved hånden.

Jeg er en løve

Jeg er en løve

Er du det?

Er du det?

Hør hvor jeg kan brøle

Hør hvor jeg kan brøle

Brøl, brøl, brøl

Brøl, brøl, brøl

Vis løvens manke

Slå ud med hænderne - spørgende

Sæt hænderne op til munden som en tragt

Gentag

Denne tekst er skrevet specielt til Vilde Dyr-emnet. Den er et eksempel på, hvor nemt det er at lave en ny 

tekst til Mester Jakob-melodien, som rigtig mange børn og voksne kender. 

Prøv at lave jeres 
egen version. Det 
er super sjovt!



Jeg er en løve

Melodi: Mester Jakob

Jeg er en løve
Jeg er en løve

Er du det?
Er du det?

Hør hvor jeg kan brøle
Hør hvor jeg kan brøle

Brøl, brøl, brøl
Brøl, brøl, brøl



Elefanten
Saint Saens: Carnival of the Animals - L’Elephant (the Elephant)

I dette stykke musik kan I høre både dybe toner og lyse toner. Måske kan I ligefrem høre, at det er 

elefanten, der går rundt ude i junglen? Prøv at gå ligesom en elefant - tungt og langsomt med en lang 

snabel.

Hvad kan I ellers høre? Forestiller I jer andre dyr?

Prøv at tegne elefanter og hæng dem op.

Fakta om elefanten:

• Elefanten er det største landdyr, vi har på jorden. Den findes i Afrika og i Asien - og selvfølgelig i 

zoologisk have. I kan finde et kort eller en globus, hvor I finder de to kontinenter.

• Selvom elefanten er rigtig stor, kan den løbe hurtigt igennem junglen, hvis den bliver bange eller vred 

Kender I mon det? Det med at blive vred eller bange og have lyst til at løbe væk?

• Elefanten er rigtig god til at huske. Den har en kæmpe hjerne, som kan veje op til 3,5 kg. 

• Elefanten bruger sine store ører til at køle sig ned med, hvis det er rigtig varmt. 

LYTTESANG
LYTTESANG

Lær mere om elefanter 
på heleverdeniskole.dk og 
på albatros-travel.dk.

Trut trut.

https://www.albatros-travel.dk/opdag/7-ting-du-maske-ikke-vidste-om-elefanter
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/uganda/den-afrikanske-elefant/

