
APRIL:

Der har været en lille påskehøne
Musik: Gerd Gøssel  |  Tekst: Kirsten Pendrup

Sangen kan synges med både små og store, men legen fungerer bedst med de større børnene (når I 
synger svagt og kraftigt).

Gentag sangen mange gange. Der er forholdsvis meget tekst og det nemmere at huske teksten ved at 
understøtte den med få, simple fagter, der helt følger teksten.

Legebeskrivelse:

• Leg med stemmerne: Sangen kan bruges til en leg, hvor børnene ved hjælp af lydstyrken i deres 
stemmer kan hjælpe en kammerat med at finde frem til et gemt æg lidt ligesom i ”Tampen Brænder”.

• Et barn, eller to (det er vigtigt at de holder i hånd, hvis de er to), går udenfor døren. Imens gemmer en 
anden et æg et sted på stuen. Når barnet kaldes ind igen, begynder gruppen at synge. Jo tættere på 
ægget, barnet kommer, des kraftigere synger gruppen. Hvis barnet fjerner sig fra ægget igen, synges 
svagere. Sangen startes forfra, indtil ægget er fundet.

• Leg med vokaler: Prøv at synge på et Uh, Ah eller Ih. Det kan I både gøre hvis teksten driller eller I bare 
vil lave god mund- og stemmegymnastik.

• Leg med rasleæg: Del rasleæg ud til alle og spil til sangen.

Der har været en lille påskehøne,
Den har lagt et påskeæg.
Og vi ved netop, hvor den har lagt det,
For den har nemlig sagt det.
Se oppe, se nede
Du skal bare lede
Se ude, se inde,
Prøv om du kan finde
Det lille påskeæg.

Tip: Det er en god idé at synge flere sange i træk, når 
I har fundet rasleæggene frem. Prøv fx Lotte Kærsås 
’Inde i min hånd’, ’Rød, gul og grøn’ eller spil i takt 
med æggene til nogle af de sange, I plejer at synge. 
De behøver ikke at handle om æg eller påske.
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