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!
 

Hej kære børn og 
velkommen!
Hej kære børn og 
velkommen 
til samling og den er din 
Vi synger og danser  
og leger med dig, med dig

Kom nu skal vi synge!
Kom nu skal vi synge… 
vi skal sidde i rundkreds !
Kom nu skal vi synge 
Vi skal sidde i rundkreds



Godmorgen sol 
!
!
!
Godmorgen sol,  
godmorgen morgensol,  
Som skinner ned på bellis og viol, 
og ned på Jens og Kaj de frække fyre,  
som står og tisser på en tissemyre 
!
Men myren skal man ikke tisse på, 
så derfor råber jeg la’ vær at stå  
og tis på myren, men gå hjem igen  
med jeres tissemyre-tissemænd  



Lille snefnug  
mi re do ti 
!
!
Kom, lille hvide snefnug, 
Og sæt dig på min pande. 
Fortæl om alle stjernerne 
Og alle jordens lande. 
!
Kom, lille hvide snefnug, 
Og hils på mine hænder. 
Fortæl mig hvor du kommer fra 
Og hvor din rejse ender. 
!
Kom, alle hvide snefnug, 
Og læg jer her på bakken, 
Så jeg kan gi min storebror 
En snebold midt i nakken! 
!



Bager Bro 
 
!
Bager bro han bager boller 
Bager boller, bager brød 
Han får mel på sine hænder 
Og hans næse den er rød 
!
Bager bro han bager boller 
Bager boller, bager brød 
Han får mel på sine hænder 
Og hans næse den er gul 
!
Bager bro han bager boller 
Bager boller, bager brød 
Han får mel på sine hænder 
Og hans næse den er grøn 
!
Bager bro han bager boller 
Bager boller, bager brød 
Han får mel på sine hænder 
Og hans næse den er blå 



 
En lille, en lille, en lille and med 
vinge.  
(Ene arm basker som vinge)  
!
En lille, en lille, en lille and med vinger.  
(Den anden arm basker med)  
!
En lille, en lille, en lille and med fod.  
(Den ene fod stamper i gulvet)  
!
En lille, en lille, en lille and med fødder.  
(Den anden fod stamper med)  
!
En lille, en lille, en lille and med numse.  
(Vrikker med numsen)  
!
En lille, en lille, en lille and med næb.  
(Hænderne klappes sammen ved munden som næb) 
!

En lille and med vinger



Rapanden Rasmus 
!
!
Rapanden Rasmus fra Rinkenæs Sogn 
kørte en tur i sin enspændervogn. 
Hesten for vognen blev træt af at gå. 
Først gik den baglæns, så gik den i stå. 
!
Rasmus tog selen om halsen og fløj. 
Hesten sad bagved i vognen og røg. 
Men ih, hvor de glo’de i Rinkenæs Sogn, 
da Rasmus kom flyv’ne med hyphest og vogn 



 

 
Fing’ren sidder fast på hånden  
Hånden sidder fast på armen  
Armen sidder fast på skuld’ren  
Og sådan sidder det hele fast  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
Sådan sidder det hele fast 
!
Tåen sidder fast på foden  
Foden sidder fast på benet  
Benet sidder fast på hoften  
Og sådan sidder det hele fast 
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
Sådan sidder det hele fast 
!
Hovedet sidder fast på nakken  
Nakken sidder fast på skuldren  
Skuldren sidder fast på ryggen  
Og sådan sidder det hele fast 
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  
De knogler, de knogler, de skøre knogler  

Knogle sangen



En lille grøn frø 
!
Mm Bah! sagde en lille grøn frø en dag 
Mm Bah! sagde en lille grøn frø 
Mm Bah! sagde en lille grøn frø en dag 
Og så blinked’ den med øjnene og sagd’: 
Mm Bah! Mm Bah! 
Mm Bah Bah Bah Bah! 
!
Mm mæh! sagde et lille hvidt får en dag 
Mm mæh! sagde et lille hvidt får 
Mm mæh! sagde et lille hvidt får en dag 
Og så blinked’ den med øjnene og sagd’: 
Mm mæh! Mm mæh! 
Mm mæh mæh mæh mæh! 
!
Mm blop! sagde en lille blå fisk en dag 
Mm blop! sagde en lille blå fisk 
Mm blop! sagde en lille blå fisk en dag 
Og så blinked’ den med øjnene og sagd’: 
Mm blop! Mm blop! 
Mm Blop Blop Blop Blop! 
!



Hold dig på panden 
!
Hold dig på panden, 
Også med den anden 
ret lidt på håret 
klap lidt på låret. 
Klap fire gange 
Rundt om hinanden 
Og forfra en gang til — Hey!!! 
!
Hold dig på panden, 
Også med den anden 
ret lidt på håret 
klap lidt på låret. 
Klap fire gange 
Rundt om hinanden 
Og forfra en gang til — Hey!!! 
!
Hold dig på panden, 
Også med den anden 
ret lidt på håret 
klap lidt på låret. 
Klap fire gange 
Rundt om hinanden 
Og forfra en gang til — Hey!!! 
!



Hoved, skulder, knæ og tå 
 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå  
hoved, skulder,  
knæ og tå, knæ og tå 
Øje, øre, næse og mund 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå 
!
- hurtigere 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå  
hoved, skulder,  
knæ og tå, knæ og tå 
Øje, øre, næse og mund 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå 
!
- og hurtigere 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå  
hoved, skulder,  
knæ og tå, knæ og tå 
Øje, øre, næse og mund 
Hoved, skulder, knæ og tå 
knæ og tå 

!



Vaske hænder 
 
!
!
!
!
!
Våde hænder, våde hænder 
Sæbe på, sæbe på 
vaske alle fingre 
vaske alle fingre 
Tommeltot, tommeltot 
!
Vaske hænder, vaske hænder 
mellemrum, mellemrum 
Hænderne bli’r rene 
hænderne bl’r rene 
skyl og tør, skyld og tør 



Med toget ud på landet 
 
!
!
Vi kø’r med toget ud på landet 
der skal vi se en masse dyr 
Der skal vi se en hund blandt andet 
Den kommer her og hunden siger  
vov vov vov 
!
!
Vi kø’r med toget ud på landet 
der skal vi se en masse dyr 
Der skal vi se et får blandt andet 
Den kommer her og fåret siger  
mææææhhhh 
!
!
Vi kø’r med toget ud på landet 
der skal vi se en masse dyr 
Der skal vi se en gris blandt andet 
Den kommer her og gris siger  
ooorkk 

!



Nede i fru hansens kælder 
!
!
Nede i fru Hansens kælder  
kan man købe frikadeller 
!
!
Når man køber margarine, 
- må man ikke stå og grine 
 
!
Når man køber æg  
- må man ikke lave skæg 
 
!
Når man køber røde sko,  
-må man ikke stå og glo 
!
!
Når man køber is,  
- må man ikke lave fis 

!

!



Vi er alle sammen vilde 
!
!
!
Vi er alle sammen vilde. 
Ellevilde med at spille. 
Hør hvor NN spiller for os nu. 
!
 
Alle synger  
et vers La la la……  
mens et barn spiller solo 
!
 
!
Vi er alle sammen vilde. 
Ellevilde med at spille. 
Prøv om du kan være stille 
nu! 
!



Sommerfuglen 
!
!
 
!
!
Sommerfuglen, sommerfuglen, flyver rundt i stuen.  
Når den rammer ruden,  
får den en på tuden.  
Sommerfuglen, sommerfuglen, den vil gerne UD 
!
Sommerfuglen, Sommerfuglen flyver rundt i stuen 
Når den rammer døren 
siger den av for Søren  
Sommerfuglen, sommerfuglen, den vil gerne UD 
!
Sommerfuglen, Sommerfuglen flyver rundt i stuen 
Når den rammer hatten 
siger den av for katten  
Sommerfuglen, sommerfuglen, den vil gerne UD 



Jens Petersens Ko 
!!
Jens Petersens ko, den har horn, 
og ben den kan gå med på jord ń, 
og så har den hale, med den siger den smæk 
med den jages fluerne væk 
!
Og ved du hvad også den kan 
ja, den kan gi  ́mælk i en spand 
og så kan den brøle og stange og glo 
se det var Jens Petersens ko. 
!
Jens Petersens gris, den er sød, 
dens mave er tyk, rund og blød 
og så kan den rulle og blive beskidt 
se det gør den temmelig tit 
!
Med trynen den finder sin mad 
og så kan man se den er glad 
når den slår en krølle på halen så fin 
ja, det er et sødt lille svin 
!
Jens Petersens hund, den kan gø, 
dens lopper på armen kan klø 
og så kan de tisse på mit bukseben 
se det er en væmmelig en 
!
Og møder den naboens kat 
der elsker at lege tagfat 
så lægger den sig i sin kurv, der er rund 
ja det er en træt lille hund. !
!



Mester Jakob 
 
Mester Jakob, Mester Jakob 
Sover du? Sover du? 
Hører du ej klokken? 
Hører du ej klokken? 
Bim, bam, bum! Bim, bam, bum! 
!
Jeg hør torden, jeg hør torden, 
Gør du det? Gør du det? 
Pliske plaske regnvejr 
Pliske plaske regnvejr 
Jeg blir våd, jeg blir våd. 
!
Myggen sværmer, myggen sværmer 
jag den væk, jag den væk 
myggene de stikker 
myggene de stikker 
klø klø kras, klø klø kras 



Lille sorte kat 
!
!
Lille sorte kat, lille sorte kat,  
hvor var du henne i nat? x 2 
Jeg var ud´ og fange mus,  
jeg var ud’ og fange mus x 2 
!
Lille sorte kat, lille sorte kat, 
nu skal du ha’ mælk af et fad x 2 
Slikke slikke slikke slikke mælk 
slikke slikke slikke slikke mælk x 2 
!
Lille sorte kat, lille sorte kat, 
du må få et fiskeben af mig x 2 
Gnaske gnaske gnaske gnaske fiskeben, 
gnaske gnaske gnaske gnaske fiskeben x 2  
!
Lille sorte kat, lille sorte kat, 
Nu skal du sove det er nat x 2 
Lu lu lu lu lu lu lu lu lu 
lu lu lu lu lu lu lu lu lu x 2 



Per syvspring 
!
!
!
Har I aldrig set Per Syvspring danse.  
Har I aldrig set Per Syvspring danse 
Og tror I ej, han danse kan. 
Men han danser som en adelsmand. 
Og det var en. 
!
På 1 tager man højre hånd op på kinden.  
Deltagerne synger  verset igen og siger, det var 1, og det 
var 2. 
Deltagerne tager højre hånd på kinden og venstre hånd 
på modsatte kind. 
Man fortsætter med at synge 7 gange, mens man går ned i 
knæ, ned på albuerne, til sidst slår man en kolbøtte. Start 
med kreds og gadedrengehop 
!
Det var 1, Højre hånd mod højre kind 
Det var 2, Venstre hånd mod venstre kind 
Det var 3, Højre knæ i gulvet, stadig med hånd på kind 
Det var 4, Venstre knæ i gulvet, stadig med hånd på kind 
Det var 5, Højre albue i gulvet 
Det var 6, Venstre albue i gulvet 
Det var Slå en kolbøtte  



Jeg gik mig over sø og land 
!
!
Jeg gik mig over sø og land,  
Der mødte jeg en gammel mand 
Han sagde så, og spurgte så 
Og hvor har du vel hjemme? 
!
Jeg har hjemme i klappeland,  
Klappeland, klappeland 
Og alle dem som klappe kan 
De har hjemme i klappeland 
!
Trampe, Liste, dreje, hoppe og danse 
!
!



Der er et yndigt land 
!
!
Der er et yndigt land, 
det står med brede bøge 
 nær salten østerstrand :| 
Det bugter sig i bakke, dal, 
det hedder gamle Danmark 
 og det er Frejas sal :| 
!
Der sad i fordums tid 
de harniskklædte kæmper, 
 udhvilede fra strid :| 
Så drog de frem til fjenders mén, 
nu hvile deres bene 
 bag højens bautasten :| 
!
Det land endnu er skønt, 
thi blå sig søen bælter, 
 og løvet står så grønt :| 
Og ædle kvinder, skønne møer 
og mænd og raske svende 
 bebo de danskes øer :| 
!
Hil drot og fædreland! 
Hil hver en danneborger, 
 som virker, hvad han kan! :| 
Vort gamle Danmark skal bestå, 
så længe bøgen spejler 
 sin top i bølgen blå 



Hvor er næsen henne? 
!
!
Hvor er munden henne, henne, henne 
hvor er munden henne, sig mig det 
jeg har fundet den,  
du har fundet den, 
vi har fundet den, det var godt. 
!
Hvor er øjet henne, henne, henne 
hvor er øjet henne, sig mig det 
jeg har fundet den,  
du har fundet den, 
vi har fundet den, det var godt. 
!
Hvor er ørene henne, henne, henne 
hvor er ørene henne, sig mig det 
jeg har fundet den,  
du har fundet den, 
vi har fundet den, det var godt. 

!



Jeg er en lille blå ballon 
!
!
!
!
!
!
!
Jeg er en lille blå ballon, 
med ikke spor af luft i, 
Og for at få en sjov facon, 
så må jeg pustes op, 
og det si’r puuust puuust puust… 
til det ender med et brag - BANG 
!
Jeg er en lille gul ballon 
uden spor af luft i, 
og hvis du vil ha luft i mig 
så må du puste selv 
og vi si’r puuust puuust puust… 
til det ender med et  BANG 

!



Lille peter edderkop 
!
!
Lille Peter Edderkop, kravled' op ad muren. 
Så kom regnen og skylled' Peter ned. 
Så kom solen og tørred' Peters 
krop. 
Lille Peter Edderkop kravled' 
atter op. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I sin moders spindelvæv kravled’ han omkring, 
men han bestilte ingen verdens ting. 
Så sagde hans moder: “Du skal fange fluer”. 
Lille Peter Edderkop tog en gyngetur. 
!
Peter tog en gyngetur i sin tynde snor, 
men han bestilte stadig ikke spor. 
Pludselig mens han gyngede knækkede hans snor, 
så blev Peter Edderkop borte fra sin mor. 



Mariehønen evigglad 
!
!
Mariehønen Evigglad 
Gik tur på et rabarberblad 
Og mødte Søren Snegl, der lå 
Og sov med sneglehuset på. 
!
Da blev det regn og tordenvejr, 
Og Evigglad fik våde tæ'r, 
Så derfor slog hun bankeslag 
På sneglehusets lille tag. 
!
Og sneglen råbte højt: Kom ind 
I læ for torden, regn og vind, 
Her er lidt snævert, som du ser, 
Men der er lunt og tørvejr her. 
!
Så sad de begge to og lo 
I Sørens lille sneglebo, 
Og hvis jeg ikke tager fejl, 
Blev Evigglad til Madam Snegl. 
!
Og børn det fik de mange a’ 
det kan man se en forårsdag 
De flyver op mod himlen blå 
med sneglehus og prikker på 



Bedste ven 
!
Bedste ven, nogen kan ha 
Du er den jeg holder af 
Følgesvend af klasse A 
Dubi dubi du og jeg 
!
Du er skør, ærlig og rar 
Når jeg spørg  ́gir du mig svar 
Hvis du tør, så er jeg klar 
Dubi dubi du og jeg 
!
Finde sten, snakke i fred 
Spænde ben, fare afsted 
Dele en hemmelighed 
Dubi dubi du og jeg 
!
Aldrig mer  ́føle sig glemt 
Hvis der sker noget som er slemt 
Er du der 100 procent 
Dubi dubi du og jeg 
!
Du kan få alt på et fad 
Gør mig så modig og glad 
Ingen må skille os ad 
Dubi dubi du og jeg 



I østen stiger solen op 
!
!
I østen stiger solen op, 
Den spreder guld på sky, 
Går over hav og bjergetop, 
Går over land og by. 
!
lille stemme 
I østen stiger solen op, 
Den spreder guld på sky, 
Går over hav og bjergetop, 
Går over land og by. 
!
stum sang 
I østen stiger solen op, 
Den spreder guld på sky, 
Går over hav og bjergetop, 
Går over land og by. 
!
almindelig 
I østen stiger solen op, 
Den spreder guld på sky, 
Går over hav og bjergetop, 
Går over land og by. 
!



Vi siger goddag 
!
!
!
Vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og går ned 
og går ned og går ned 
vi si’r goddag  
og hej med dig 
 
lille stemme 
Vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og går ned 
og går ned og går ned 
vi si’r goddag  
og hej med dig 
!
Vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og hej med dig 
vi si’r goddag og går ned 
og går ned og går ned 
vi si’r goddag  
og hej med dig  



flyv, flyv lille fugl 
!
!
!
!
!
Flyv, flyv lille fugl til det varme land 
Flyv, flyv lille fugl flyv så godt du kan 
her vil blive koldt nu og så fryser du 
Flyv, flyv, lille fugl, flyv ja flyv blot nu 
!
Flyv, flyv lille fugl til det varme land 
Flyv, flyv lille fugl flyv så godt du kan 
men når de er borte, vil jeg saven dig.  
Flyv, flyv, lille fugl, flyv nu blot din vej 
!
Flyv, flyv lille fugl til det varme land 
Flyv, flyv lille fugl flyv så godt du kan 
Jeg vil gå og vente, længes efter vår 
Flyv, flyv, lille fugl, flyv og tiden går 
!
Flyv, flyv lille fugl, kom nu hjem igen. 
Flyv, kom, lille fugl kom, min lille ven 
Jeg vil stå ved ruden, kigge efter dig 
Kom, kom. lille fugl, kom nu hjem mig. 



Blæsten har så travlt i dag 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Blæsten har så travlt, den skal nå en masse, 
den skal blæse æbler ned til den lille Lasse. 
Den skal bære fnug og frø over den mørke skov 
og når den er blevet træt, skal den hjem og sove 
 
lille stemme 
Blæsten har så travlt, den skal nå en masse, 
den skal blæse æbler ned til den lille Lasse. 
Den skal bære fnug og frø over den mørke skov 
og når den er blevet træt, skal den hjem og sove 
!
Blæsten har så travlt, den skal nå en masse, 
den skal blæse æbler ned til den lille Lasse. 
Den skal bære fnug og frø over den mørke skov 
og når den er blevet træt, skal den hjem og sove 



Hvem er det der banker 
 
!
!
!
Hvem er det der banker 
Det er Peter Anker! 
Hvem er det der lukker op? 
Det er Peter Sukkertop 
Hvem er det, der kommer ind? 
Det er Peter Slikkepind. 
!
Hvem er det der banker 
Det er Peter Anker! 
Hvem er det der lukker op? 
Det er Peter Sukkertop 
Hvem er det, der kommer ind? 
Det er Peter Slikkepind. 

!

!
!



Solen er så rød mor 
!
 
!
Solen er så rød, mor 
og skoven bli’r så sort. 
Nu er solen død, mor 
og dagen gået bort. 
Ræven går derude, mor 
vi låser vores gang. 
Kom, sæt dig ved min pude, mor 
og syng en lille sang 
!
Solen er så rød, mor 
og skoven bli’r så sort. 
Nu er solen død, mor 
og dagen gået bort. 
Ræven går derude, mor 
vi låser vores gang. 
Kom, sæt dig ved min pude, mor 
og syng en lille sang 



Nu vågner alle 
guds fugle små 
!
!
!
Nu vågne alle guds fugle små 
de flyve fra reden og sjunge; 
de prise vor herre, så godt de formår 
de takke for livet og lyset med 
fløjtende tunge 
!
Nu vågne alle guds fugle små 
de flyve fra reden og sjunge; 
de prise vor herre, så godt de formår 
de takke for livet og lyset med 
fløjtende tunge 
!
Nu vågne alle guds fugle små 
de flyve fra reden og sjunge; 
de prise vor herre, så godt de formår 
de takke for livet og lyset med 
fløjtende tunge  



Inde i den mørke hule 
 
!
Inde i den mørke hule 
pusler det en lille smule. 
Ved du, hvad jeg tror, 
det er børnene, der bor 
inde i hulen  
BØH 
!
Inde i den mørke hule 
pusler det en lille smule. 
Ved du, hvad jeg tror, 
det er børnene, der bor 
inde i hulen  
BØH 
!
Inde i den mørke hule 
pusler det en lille smule. 
Ved du, hvad jeg tror, 
det er børnene, der bor 
inde i hulen  
BØH 



Rudolf med den røde tud 
!
!
!
!
Kender I den om Rudolf 
Rudolf med den røde tud. 
Han var et gammelt rensdyr, 
som så højst mærkværdig ud. 
!
Alle de andre rensdyr 
lo, så Rudolf han blev flov 
over sin røde næse! 
Det var ikke spor af sjov! 
!
Men en tåget julenat 
julenissen skreg: 
“Jeg kan ikke finde vej! 
Rudolf, kom og lys for mig!” 
!
Og I kan tro, at Rudolfs 
næse lyste som et fyr! 
Skål for de røde næser! 
Dejligt juleeventyr! 



Godmorgen til hele 
bondegården 
!
!
!
!
!
!
!
Solen skinner, 
det gi’r lyse kinder. 
Muntert finder 
jeg den rette vej. 
!
Go'morgen go'morgen 
til hele bondegården. 
Til heste, grise, får og gæs, 
til bondemanden med sit læs. 
Go'morgen go'morgen 
til hele bondegården. 
Go'morgen til den røde tyr, 
til alle bondegårdens dyr. 



Du som har tændt millioner 
af stjerner 
!!
!
!
 
!
Du, som har tændt millioner af stjerner, 
tænd i vort mørke en tindrende tro. 
Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro. 
!
Tak for den lysende dag, der er gået,  
gaven til os, dine hænder har rakt.  
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,  
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, 
hver gang du gjorde vort liv til en fest.  
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,  
du ved alene, hvad tjener os bedst. 

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,  
når vi fandt vejen besværlig at gå.  
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, 
mød du os selv i de svage og små!  



Se min kjole 
!
!
Se min kjole, den er grøn som græsset. 
Alt hvad jeg ejer, det er grønt som den! 
Det er fordi jeg elsker alt det grønne, 
og fordi en jæger er min ven… 
!
Se min kjole, den er blå som havet. 
Alt hvad jeg ejer, det er blåt som den! 
Det er fordi jeg elsker alt det blå, 
og fordi en sømand er min ven… 
!
Se min kjole, den er rød som rosen. 
alt hvad jeg ejer, det er rødt som den! 
Det er fordi jeg elsker alt det røde, 
og fordi et postbud er min ven… 
!
Se min kjole, den er hvid som sneen. 
Alt hvad jeg ejer, det er hvidt som den! 
Det er fordi jeg elsker alt det hvide, 
og fordi en møller er min ven… 
!
Se min kjole, den er sort som kullet. 
Alt hvad jeg ejer, det er sort som den! 
Det er fordi jeg elsker alt det sorte, 
og en skorstensfejer er min ven…  
!
Se min kjole, den har alle farver. 
Alt hvad jeg ejer, det er li’som den! 
Det er fordi, jeg elsker alle farver, 
og fordi en maler er min ven… 



Tak for i dag 
!
!
Farvel og tak for i dag. 
Farvel og tak for i dag,  
farvel farvel, vi ses igen,  
farvel og tak for i dag 
!
Det var sange, vi sang for denne gang 
Pas godt på jer selv til næste gang. 
Vi holder hinanden i hånden 
og synger tak for i dag. 


