
DECEMBER:

Lille søde nissefar
Sangen kan synges med både små og store børn.

Sangen er en fast del af julerepertoiret i mange institutioner. Den kan leges ligesom remsen ”Lille 
hund, der er nogen, der har taget dit kødben”, hvor en genstand gemmes hos et barn, og en anden skal 
gætte, hvem der har den. Her foreslår vi, at I binder en bjælde på en elastik i en længde, der svarer til, at 
elastikken kan nå hele vejen rundt, så alle børn kan holde fast i den, mens I sidder i en rundkreds. 
 

Legebeskrivelse:

Inde i midten af rundkredsen ligger et barn, Nissefar, og ”sover” med ansigtet gemt i hænderne. Børnene 
lader elastikken med bjælden vandre rundt i rundkredsen, mens de synger. Når sangen er slut, gemmer 
det barn, som bjælden er nået hen til, bjælden inde i sin hånd. Nissefar vågner nu inde i midten og skal 
gætte, hvor bjælden er havnet. Nissefar har tre gæt. Efter to gæt kan man lade Nissefar holde sig for 
øjnene, mens bjælden ringer, før Nissefar bruger sit sidste gæt.

 
 
Variation med mandel:

• Hvis I ikke har en elastik med bjælde på, kan legen også leges med en mandel (eller en anden lille 
genstand). 

• Alle børnene sidder med åbne hænder omme på ryggen. Et barn har mandlen i hånden og går rundt 
på ydersiden af rundkredsen. Et tilfældigt sted dumpes mandlen ned i nogle hænder. Nissefar i 
midten skal nu gætte, hvor mandlen er havnet.

Lille, søde nissefar/-mor
Der er julegrød til nissefar/-mor
Julegrød med mandel i,
Men den mandel gemmer vi.

Dans

Der kan også sættes en lille dans til sangen. Gå i rundkreds med hinanden i hænderne.

Lille søde nissefar gå 4 skridt til højre 
Der er julegrød til nissefar gå 4 skridt til venstre 
Julegrød med mandler i gå 4 små skridt mod midten 
Men den mandel gemmer vi gå 4 skridt tilbage igen



Lille søde nissefar

Lille søde nissefar/-mor
Der er julegrød til nissefar/-mor
Julegrød med mandel i,
Men den mandel gemmer vi. 

Mandlen smutter rundt omkring,
Smutter rundt i grøden i en ring.
Hvor er mandlen henne nu?
Nissefar/-mor, nu gætter du!




