
Kom, lille hvide snefnug
Tekst: Halfdan Rasmussen 

Musik: Dorte Bille

Sangen er især velegnet til de ældste børn (4-6 år). 

1. Kom, lille hvide snefnug Fingrene laver snefnug, der daler  

Og sæt dig på min pande Peg på panden  

Fortæl om alle stjernerne Peg op på stjernerne  

Og alle jordens lande Hænderne former en jordklode 

 

2. Kom, lille hvide snefnug Fingrene laver snefnug, der daler  

Og hils på mine hænder, Vis begge håndflader  

Fortæl mig hvor du kommer fra Peg bagud  

Og hvor din rejse ender. Peg fremad 

 

3. Kom, alle hvide snefnug Fingrene laver snefnug, der daler  

Og læg jer her på bakken, Vis en stor bakke med hænderne  

Så jeg kan gi’ min storebror  Saml tørklædet op   

En snebold midt i nakken! Form en ‘snebold’ af tørklædet 

 

         Schuuuuuuuu! Kast ‘snebolden’ på hinanden!

Forslag til variationer: 

 • Hvis I kender til solfastemmer, kan I kan synge den lille 
mi-re-do-ti-stemme til sangen. Måske er I så sikre på 
sangen, at I kan synge den i to hold, hvor det ene hold 
synger sangen, og det andet hold synger mi-re-do-ti-
stemmen. I kan også bruge den lille solfastemme som 
en snevejrsopvarmning inden sangen starter. 

Stå i rundkredsen og syng sangen. Syng første vers 
indtil alle kan det godt, før I går videre til de andre 
vers. 
 
Når I synger 3. vers, er det sjovt at have et 
chiffontørklæde eller andet tørklæde/stof I 
kan bruge til ‘snebolde’. I kan kaste dem på 
hinanden, mens I siger ‘schuuuuuuuuu!’. Det er en 
rigtig god stemmeleg. Når I har kastet nok snebolde 
på hinanden, lægger I tørklæderne foran jer, så de 
er klar, og synger sangen forfra. 

Tip: I bruger det lyse i stemmen, når 
I kaster snebolde på hinanden og 
siger schuuuuuuuuu! .. 
Det er med til at vedligeholde stem-
men og gøre den mere smidig. 



 
Kom, lille hvide snefnug

1. Kom, lille hvide snefnug 
Og sæt dig på min pande 
Fortæl om alle stjernerne 
Og alle jordens lande 

2. Kom, lille hvide snefnug 
Og hils på mine hænder, 
Fortæl mig hvor du kommer fra 
Og hvor din rejse ender. 
 

3. Kom, alle hvide snefnug 
Og læg jer her på bakken, 
Så jeg kan gi’ min storebror 
En snebold midt i nakken!


