


Illustraoner: Zarah Juul



Hvor er dine hænder?
Musik og tekst: Bibi Fussing

Sangen er især til de yngste børn.

Legebeskrivelse:

Sid eller stå i rundkreds. Gem hænderne væk før sangen starter. 
Når hænderne kommer frem, kan I sige: ’Ta-daaaa!’.

Næste gang hænderne gemmer sig, og kommer frem igen, kan I 
se, hvad hænderne ellers kan. De kan fx klappe, kilde, flyve eller 
tromme.

• Leg med kroppen: Det er en god sang til at få nævnt de 
forskellige kropsdele. Når I har fundet ud af, hvor kropsdelen er, 
kan det måske være børnene, der vælger, hvad I kan gøre med 
den del af kroppen. Fx hovedet kan nikke, maven kan ryste, 
fødderne kan hoppe, knæene kan dreje, jnene kan blinke og 
hele kroppen kan sprælle.

• Leg med billeder: Print billeder ud af kropsdelene og klip dem 
ud. I kan lægge billederne på gulvet, så børnene kan vælge 
mellem dem.

Hvor er dine hænder?
Hvor er dine hænder?
Vil du vise dem til os?
Hvad kan de gøre?
Hvad kan de gøre?
Må vi se hvad de kan?
De kan vinke,
De kan vinke.

Tip: I kan lege, at I har kæmpestore 
hænder og synge med en stor 
stemme, eller have bittesmå hænder 
og synge med en lillebitte stemme



Hvor er dine hænder?

Hvor er dine hænder?
Hvor er dine hænder?
Vil du vise dem til os?
Hvad kan de gøre?
Hvad kan de gøre?
Må vi se hvad de kan?
De kan vinke,
De kan vinke.



Hjertebossa
Tekst og musik: Malene Horsfeldt

Sangen er til alle aldersgrupper, og de ældste børn kan både lære tekst og fagter. 

Sangen om hjertet giver anledning til at snakke om de mere ’hemmelige’ ting i vores krop, nemlig det, 
der er indeni kroppen. I kan knytte hænderne og snakke om, at hjertet har cirka samme størrelse som en 
knyttet hånd. 

Kan I mærke hjertet slå, når I ligger og slapper af? Kan I mærke hjertet slå, når I har løbet hurtigt, eller 
danset vildt?

Vi siger, at kroppen har en puls, som hjertet slår. Musikken har også en puls! Så på en måde, er det 
hjertet, der laver kroppens musik.

Legebeskrivelse:

Sid eller stå i rundkredsen, mens I synger sangen med fagter og rytme.

Gentag første vers mange gange.

• Leg med dynamik og tempo: I kan synge om et lille hjerte, og synge lige så stille, om et stort hjerte 
og synge kraftigt. I kan synge om et langsomt hjerte, og synge langsomt, eller et hurtigt hjerte, og 
synge hurtigt.

• Leg med sprog: Med de ældste børn, kan I synge vers to og tre, med fagter og rytme.

Inde i min krop Peg på hjertet
Er der en hemmelighed Vis en hemmelighed med pegefingeren foran munden
Det er noget der pumper Lav bølgebevægelser
Blodet afsted Lav bølgebevægelser
Mit hjerte har en form Vis hjertet med knyttet næve
Der er rund og blød Vis hjertet med knyttet næve
Og det har en rytme Klap på hjertet
Der er sød Klap på hjertet

Det siger: 
Du-dun du-dun du-dun Klap rytmen
Hør mit hjerte banke Lyt med hånden bag øret
Du-du du-dun du-dun Klap rytmen
Det banker i min krop Klap på hjertet

Tip: En voksen kan spille calypso 
på en tromme til sangen. Både 3-2 
claves og 2-3 claves passer også 
rigtig godt til sangen.



Hjertebossa

1. Inde i min krop Peg på hjertet
Er der en hemmelighed Vis en hemmelighed med pegefingeren foran munden
Det er noget der pumper Lav bølgebevægelser
Blodet afsted Lav bølgebevægelser
Mit hjerte har en form Vis hjertet med knyttet næve
Der er rund og blød Vis hjertet med knyttet næve
Og det har en rytme Klap på hjertet
Der er sød Klap på hjertet

Det siger: 
Du-dun du-dun du-dun Klap rytmen
Hør mit hjerte banke Lyt med hånden bag øret
Du-du du-dun du-dun Klap rytmen
Det banker i min krop Klap på hjertet

2. Inde i min krop Peg på hjertet
Er der en hemmelighed Vis en hemmelighed med pegefingeren foran munden
Det er noget der pumper Lav bølgebevægelser
Blodet afsted Lav bølgebevægelser
Hjertestarteren hjælper  Lav ‘pumpebevægelser’
Hvis hjertet går i stå Vis ‘STOP’ med hånden
Så det får en rytme  Klap på hjertet
Vi kan høre på. Klap på hjertet

Det siger:
Du-dun du-dun du-dun Klap rytmen
Hør mit hjerte banke Lyt med hånden bag øret
Du-du du-dun du-dun Klap rytmen
Det banker i min krop Klap på hjertet

3. Inde i min krop Peg på hjertet
Er der en hemmelighed Vis en hemmelighed med pegefingeren foran munden
Det er noget der pumper Lav bølgebevægelser
Blodet afsted Lav bølgebevægelser
Hvis du elsker én Form et hjerte med fingrene
Og kinden den bliver rød Rør ved kinderne
Så får det en rytme Klap på hjertet
Der er sød Klap på hjertet

Det siger:
Du-dun du-dun du-dun Klap rytmen
Hør mit hjerte banke Lyt med hånden bag øret
Du-du du-dun du-dun Klap rytmen
Det banker i min krop Klap på hjertet



Er du sur og trist?
Traditionel

Sangen er til alle aldersgrupper.

Legebeskrivelse:

Stå i rundkredsen, mens I synger sangen med bevægelserne til.

• Leg med hukommelsen: I kan bruge sangen som en huskesang, ligesom ’Langt ude i skoven lå et 
lille bjerg’. Når I har sunget de fem forslag til bevægelser, kan I finde på nye lyde eller bevægelser, og 
synge sangen forfra, med alle lyde/bevægelser i rigtig rækkefølge.

• Leg med humøret: I kan bruge sangen til at snakke om hvilket humør I har i dag. I kan printe 
humørkort ud, og synge som det humør I har valgt. Fx: 
– Er du glad i dag, så klap i hænderne... 
– Er du genert i dag, så knips med fingrene...

• Leg med at gætte: Med de ældste børn, kan I lave to hold. Hvert hold vælger et humør de er i, men må 
ikke synge selve humørordet, fordi det andet hold skal gætte hvilket humør de har. De synger ’Er du 
(sch)  i dag, så klap i hænderne’. Det andet hold skal kunne høre på det første holds stemmer, hvilket 
humør de er i, og så skal de se, om de kan gætte det.

Er du sur og trist så klap i hænderne Klap klap
Er du sur og trist så klap i hænderne Klap klap
Er du sur og trist min ven
Skal du nok blive glad igen
Er du sur og trist så klap i hænderne Klap klap

Er du sur og trist så knips med fingrene... Knips knips

Er du sur og trist så klask på dine lår... Klask klask

Er du sur og trist så tramp med dine fødder... Tramp tramp

Er du sur og trist så råb et højt hurra... Hur-ra!

Er du sur og trist så prøv dem alle fem... klap klap, knips knips, klask klask,  
 tramp tramp, hur-ra!

Tip: Husk altid at gentage 
sangen mindst fire gange.



Er du sur og trist?

Er du sur og trist så klap i hænderne
Er du sur og trist så klap i hænderne
Er du sur og trist min ven
Skal du nok blive glad igen
Er du sur og trist så klap i hænderne

Er du sur og trist så knips med fingrene...

Er du sur og trist så klask på dine lår...

Er du sur og trist så tramp med dine fødder...

Er du sur og trist så råb et højt hurra...

Er du sur og trist så prøv dem alle fem...



Kroppen snakker
Lotte Salling

Remse.

Legebeskrivelse: 

Sid eller stå i rundkredsen mens I siger remsen.

Sørg for at der er god tid mellem hvert vers, hvor I laver de lyde, I synes passer til verset.

Med de yngste børn, kan I gentage hvert vers flere gange, før I går videre til et nyt vers. De yngste børn 
kan måske ikke sige remsen, men de kan være med til at lave lydene, der passer til.

• Leg med stemme og udtryk: Når I kan remsen rigtig godt, kan I prøve at sige den på forskellige 
måder. I kan sige den meget fint og fornemt som en prinsesse, og derefter højt og grimt som en trold. 
Hvilken forskel er der på en prinsessenæse, og en troldenæse?

• Leg med fantasi og rim: De ældste børn kan digte videre på remsen. I kan finde en del af kroppen, 
I gerne vil have med i remsen, og se, om I kan finde noget der kan rime på det. De ældste børn i 
børnehaven begynder at være optagede af ordenes verden, og hvilke ord, der rimer på hinanden.

Munden snakker, uden stop Peg på munden
Hvad med resten af din krop Peg ned mod kroppen

Hvilke lyde mon vi får
Hvis vi slår på vores lår? Slå på lårene 

Kan man snuse eller hvæse
Eller blæse med sin næse? Lav lyde med næsen

Hvis vi nu er rigtig skrappe, 
Får vi øret til at flappe. Vift med ørene

Pust nu op i begge kinder,
Og tryk til så de forsvinder. Lav luftlyde med kinderne

Tror I, man kan lave støj,
Når man rusker i sit tøj? Lav lyde på og med tøjet

Tip: Når I kan remsen rigtig godt, 
kan I sætte klap på. Brug fx rytmen 
tramp-tramp-klap eller lår-lår-klap.



Kroppen snakker

Munden snakker, uden stop
Hvad med resten af din krop 

Hvilke lyde mon vi får
Hvis vi slår på vores lår? 

Kan man snuse eller hvæse
Eller blæse med sin næse?

Hvis vi nu er rigtig skrappe, 
Får vi øret til at flappe.

Pust nu op i begge kinder,
Og tryk til så de forsvinder.

Tror I, man kan lave støj,
Når man rusker i sit tøj?



Varme hænder
Musik og tekst: Tine Høyberg Mynster

Sangen er en afslapningssang for alle aldersgrupper.

Legebeskrivelse:

• Leg med massage: Børnene ligger på gulvet, og de voksne går rundt og nusser børnene. Efter behov 
kan teksten skiftes ud med ’Stryger på din arm’, ’Stryger på dit ben’, ’Stryger på din ryg’ osv.

• Leg med samarbejde: Børnene kan sidde sammen to og to og skiftes til at massere hinanden. Alle 
synger om samme kropsdel, som bliver masseret. Gentag verset med samme kropsdel flere gange, før 
I skifter til at synge om noget nyt.

To meget varme hænder 
Stryger på dit hår
To meget varme hænder 
Stryger på dit hår



Varme hænder

To meget varme hænder 
Stryger på dit hår
To meget varme hænder 
Stryger på dit hår



Dansemusik

De fleste børn og voksne elsker at danse til musik, og vi kan få kroppen i gang på mange måder, 
afhængigt af hvilken slags musik vi vælger. Langsom musik giver lange, svævende bevægelser, og 
hurtigere musik inviterer til mere sved på panden. Musikken kan altså styre den energi, I ønsker. Hvis I 
trænger til at komme ned i tempo, så vælg noget stille musik og omvendt. Som voksne har vi ofte noget 
musik, som vi er rigtig glade for. Den energi kan smitte! Hvis I elsker ”Den knaldrøde gummibåd” og 
fortæller børnene det, så vil de også lytte anderledes til musikken. Så åbner vi en ny verden for børnene 
med musik, de måske aldrig før har hørt.  

Stopdans:

Legen efterspørges ofte blandt børnene, og det er også en dejlig kropslig aktivitet, som kan udvides på 
mange måder. I traditionel stopdans går man ud af legen, hvis man ikke står stille, når musikken stopper. 
I kan sagtens vælge at alle er med hele tiden, for så bliver alle kroppe aktiveret i stedet for at stå stille. 
Alternativt kan I have en masse rytmeinstrumenter liggende til dem, der går ud af legen. Så har børnene 
stadig noget sjovt at lave og en vigtig opgave.

Huskestopdans:

Inden I danser, aftaler I tre måder I skal stå på, når musikken stopper. Fx: 
– Første gang skal I stå på ét ben
– Anden gang skal I lægge jer på maven
– Tredje gang skal I sidde på numsen.

Her er det kropslige og hukommelsen i fokus, og de børn, der ikke kan huske, hvordan de skulle stå, når 
musikken stopper, kigger på de andre, og gør som dem. 

I kan også variere med at danse som figurer til musikken. Fx:
– Første gang skal I danse som en prinsesse
– Anden gang skal I danse som en robot
– Tredje gang skal I danse som en klovn

Forslag til musik: 

Rock around the clock, Bill Haley
We no speak no Americano, Yolanda be cool & DCUP

Spejldans til de større børnehavebørn

I kan finde et roligt og langsomt stykke instrumentalmusik eller bruge eksemplerne her på siden. 
Børnene står to og to overfor hinanden. Den ene er ‘spejl’, den anden finder på bevægelser, der passer 
til musikken. Inden I begynder, kan I snakke om, at det skal være langsomme bevægelser, for at barnet 
som er ‘spejl’ kan følge med. Efter et stykke tid bytter I, så alle prøver begge roller.

Forslag til musik:

Clair de lune, Claude Debussey
Nangijala, Rasmus Seebach

Tip: Lad gerne børnene
 være med til at bestemme.

https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk
https://www.youtube.com/watch?v=7E9Ed9DUQoQ
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=7zdt3iZR3BM


Find selv på bevægelser-cirkel – til de større børnehavebørn

Alle står i en rundkreds, og I sætter noget godt musik på. Det kan både være hurtigt og langsomt. 
Allerede fra starten kan I aftale en nem bevægelse, som børnene altid kan lave, hvis de ikke kan finde på 
noget. Så undgår I for lange vente-pauser og at nogen bliver ”nervøse”. Den voksne starter med at lave 
et kort bevægelsesmønster til musikken, som børnene spejler. Når alle har gentaget, er det den næste 
i cirklen, der skal finde på sin bevægelse og sådan går det hele rundkredsen rundt, til alle har prøvet at 
finde på mindst en gang.  

Night Fever
Let’s twist again
Når lyset bryder frem

Dans det musikken fortæller:

Flere gode børnesange fortæller hvad I skal gøre i sangen. Her er nogle forslag til den aktivitet:

Sansebossa, Vild med Sans
Hej, jeg har en krop, Musikflyveren
Bom Tjikke Bom, Kaj og Andrea
Bjørnegymnastik,Sigurd Barrett

https://www.youtube.com/watch?v=SkypZuY6ZvA
https://www.youtube.com/watch?v=KxQZQ86jJHg
https://www.youtube.com/watch?v=jNP9habwpIc
https://www.youtube.com/watch?v=paAj0WjgY1M
https://www.youtube.com/watch?v=9M0JOObs2kc
https://www.youtube.com/watch?v=ftzn_aOVrLM
https://www.youtube.com/watch?v=bIcxAF4huow



