
MARTS:

Spiresangen (fra Lille Spire)
Musik og tekst: Roselil og Vitus Schade

Sangen kommer fra 70’er-børneprogrammet Lille Spire af Roselil og Vitus Schade, og både historien og 
endnu flere sange dertil kan findes som sanghæfte (Wilhelm Hansen Musikforlag). 

Sangen synges stående i kreds, og den er både god som bevægelsessang for både de mindste og 
største. 

Med de yngste børn kan I snakke om blomster, der vokser op og lege, at I er blomster, inden I går i gang 
med at synge sangen. 

Legebeskrivelser:

• Leg med dynamik: Vær både små erantis, der synger og bevæger sig småt og vær store kirsebærtræer, 
der springer ud og synger med store stemmer. Legen kan også bruges til at lære om forskellige 
blomster, hvor de voksne tager blomster eller billeder med, som man skal prøve at være, mens man 
synger. 

• Leg med rytmer: Syng sangen, mens I klapper lår-lår-klap. I kan også finde pinde, sten eller andre 
instrumenter i naturen, som I kan spille på. 

• Leg med naturen: Syng sangen udendørs og gå på opdagelse i, hvad der spirer på legepladsen, i 
skoven, i parken osv.

• Lær de næste vers og find sammen på fagter til dem. 

• Hold en årlig blomsterdag, hvor I planter blomster og synger sangen.

Spire spiretop, jeg vil voksne op Hænderne samles i en spids over hovedet og  
 ”spiren” vokser op 

Og en morgen er jeg blomst Hænderne foldes ud til siderne som en blomst

Hvad tror du, jeg blir’? ”Tænke-finger” op til tindingen  

Rose eller bær,  Højre arm ud til siden, venstre arm ud til  
 siden  

Jeg ved det ikke men Ryste på hovedet 

Jeg ved, jeg er en lille-bitte spire spiretop Hænderne samles i en spids over hovedet og  
 ”spiren” vokser op

Og hop! Højt hop med armene over hovedet



Spiresangen

Spire spiretop, 
jeg vil vokse op
Og en morgen er jeg blomst. 
Hvad tror du, jeg blir’? Rose eller bær?
Jeg ved det ikke, men jeg ved, jeg er, 
En lille-bitte spire spire-top 

Vokse op i sol,
Blir’ jeg en viol?
For en dag jeg ved det sker.
Blir’ jeg himmelblå?
Eller blir’ jeg gul som solen,
Når den skinner ned på mig? 
Sil, sikken sol, sikken sol. 

Det er vist en skovl, 
Den skal ligge her. 
Tra-la-la-la-la-la-laaa.
Det er vist en bold,
Som et barn har glemt 
Hvem smed den fra sig førend sneen kom?
Tra-la-la-la-la-la-la-la. 

Spire, spiretop 
Går og rydder op, 
Flytter ting fra sidste år. 
Fejer alting ud 
Med min kost og klud, 
Jeg river haven, så den blir’ så flot 
Spire, spire, spire, spiretop.




