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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.
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