
FEBRUAR:

Nu skal tønden ha’
Musik: Anker Rasmussen  |  Tekst: Hans Hansen

Sangen kan synges som fagtesang med de mindste, og med mere bevægelse for de større børn. I kan 
synge den med fagter, der understøtter teksten, og der kan klappes i melodiens pauser.

Nu skal tønden ha’ (klap, klap) form en tønde med hænderne i luften

Én på sin goddag (klap, klap) klap hænderne sammen

Brug nu alle kræfter! vis muskler

Den, der kommer efter, peg bagud over skulderen

Slår måske det store slag, slå et stort slag i luften

Og bli’r konge for en dag vis kronen

Klap i melodiens pauser

I melodiens pauser efter ’tønden ha’ og 
’goddag’ kan I lægge to klap ind hver 
gang. Børnene kan klappe i deres egne 
hænder, eller I kan stille jer på to rækker 
overfor hinanden og klappe i hinandens 
hænder. Hvis I sidder i en rundkreds, kan 
man klappe på sidemandens lår. Prøv 
at lægge mærke til, om I gør det på helt 
samme tid. Det lyder nemlig rigtig godt.

Legebeskrivelser: 

• Leg med kostumer: Hvis børnene er klædt ud, kan de skiftes til at 
komme ind i midten af rundkredsen og ”gå catwalk” eller danse i 
et vers. Det kan f.eks. være alle prinsesser eller alle superhelte, der 
sammen går ind i midten.

• Leg med stemmerne: Tag udgangspunkt i børnenes udklædning 
og syng med associative stemmer; f.eks. lyst som en prinsesse, 
gnækkende som en heks eller dybt som en dinosaurus.

• Skiftes til at synge: Hvis børnene står i to rækker, kan I synge mod 
hinanden, så den ene række synger første linje (Nu skal tønden ha’), 
og den anden række derefter synger næste linje. Skift igennem hele 
verset.

• Leg med instrumenter: Find trommer og instrumenter frem og spil 
de to klap på dem. 



Nu skal tønden ha’

Nu skal tønden ha’ (klap, klap)
Én på sin goddag (klap, klap)
Brug nu alle kræfter!
Den, der kommer efter,
Slår måske det store slag,
Og bli’r konge for en dag




