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Støvledans 
Tekst og Musik: Lotte Kærså

”Støvledans” er en sang med mange gentagelser. Her har vi beskrevet to måder at lege sangen på. En 
med fagter til alle aldre og med en udvidelse i form af en lille dans til de ældre børn i børnehaven. 

Legebeskrivelse:

• Leg med dynamik: Syng sangen med forskellig dynamik – stille, mellem og kraftigt. Vis det tydeligt 
med kropssproget og prøv at gøre det uden at holde pause imellem. 

• Leg med regnen: Tag gummistøvler og regntøj på og syng sangen på legepladsen, gerne midt i 
vandpytter, så det rigtigt kan sprøjte. 

• Leg med flerstemmighed: Syng sangen i kanon. Når gruppe 1 har sunget første del, starter gruppe 2. 
Dansen hjælper til at I kan holde en fælles puls. 

Med fagter: 

//: Sjask, sjask Klask på lårene på hvert ”sjask” 
Plaske, plaske, plask :// Ryst hænderne 

//: Sjappe, sjappe, sjappe, sjappe, sjap ://  Gnid hænderne 

//: Det regner, det regner Fingrene laver regnvejr 
Vi får våde tæer, det er støvle vejr :// Hold på tæerne 

//: Når vi går i byen, skal vi huske paraplyen :// Lad som om vi holder en paraply +                                                                              
 ”huskepegefinger”

//: Skal, skal ikke, skal, skal ikke Højre hånd ud til siden, venstre hånd ud  
 til siden

Gå en tur i byen :// Armene svinger  

Med dans: 

//: Sjask, sjask  Tramp, tramp 
Plaske, plaske, plask ://  ryste hænder, klask på lår

//: Sjappe, sjappe, sjappe, sjappe, sjap ://  Små skridt til siden (først højre, så venstre) 

//: Det regner, det regner  Klask på knæ + gå til siden  
Vi får våde tæer, det er støvle vejr ://                       (først højre, så venstre)  

//: Når vi går i byen, skal vi huske paraplyen ://   Hold en paraply og drej rundt op dig selv  
 (først den ene vej, så den anden vej) 

//: Skal, skal ikke, skal, skal ikke Chassé skridt ind mod midten 
 +”huskepegefinger” 

Gå en tur i byen ://  Gå-skridt tilbage  



Støvledans

//: Sjask, sjask
Plaske, plaske, plask ://

//: Sjappe, sjappe, sjappe, sjappe, sjap ://

//: Det regner, det regner
Vi får våde tæer, det er støvle vejr ://

//: Når vi går i byen, skal vi huske paraplyen ://
                   
//: Skal, skal ikke, skal, skal ikke
Gå en tur i byen ://




