Velkommen til sangenes Univers
Her kan du læse mine børnesange. Du kan måske få en voksen til at spille melodierne for dig.
Sangene er enten en del af historiehæfter eller indlæringshæfter.
Da musikken endnu ikke er indspillet, må du nøjes med at læse sangene her.
Morgensang fra Grønnedalen er ment som en bevægelsessang.
Ryst eksempelvis med numsen når du synger, ”vi vipper alle lidt med halen”
Jeg vil ønske dig en magisk rejse ind i sangenes Univers.

Ridder Tuttelit
Mit navn er Ridder Tuttelit
og er fra Solskins Dalen
Jeg er på tur i Alfeskoven
Er nu i Grønne Dalen

I Solskins Dalen er min borg
Jeg bor i Ridderborgen
Her bager solen altid ned
helt til den lyse morgen

Min Hviske Fugl er altid med
Den ofte bud mig bringer
og sidder på mit skulder led
med nakkefjeren svinger

Farvel igen fra Tuttelit
Nu Solskins Dalen kalder
og Hviske Fuglen sir et pip
På gensyn snart vi melder

For Hviske Fugl er altid glad
højt i mit øre synger
Han læser teksten på et blad
der ned fra grenen hænger

Tuttelit tit
Tuttetit lit
Tuttelit tit
Tuttetit lit

tit og tuttelitit
lit og titter
tit og tuttelitit
lit og titter
©Sannemarie 08

All Rights Reserved © Sannemarie

Bi Bisens Sang
Nu skal du høre om en bi
Han bor i skoven ved en sti
I Bisen bo med nummer 7
Han elsker børn, det er ej lyv
”ej lyv, lyv, lyv ------”

Bi Bisen han går nu i seng
Han drømmer sødt om blomstereng
Og pigebier han kan li’
Han smiler sødt og det fordi

Bi Bisen er en flittig rad
Han flyver rundt og er så glad
Han elsker sol og sommerluft
Og sommerblomsters blomsterduft

Sol Frøsen dukker frem bag skyen
Bi Bisen rammes af et lyn
Han ser nu skønne Bi Mari
”Jeg elsker dig, min Honningpige”

I skoven summer han omkring
De smukke blomster står på spring
Ser blomsterstøv og nektar klar
Bi Bisen lander i en fart

Bi Bisen trutter med sin mund
Han vågner op og ser sig rundt
Han ser nu ingen Bi Mari
Bi Bisens drøm, den er forbi

Han flyver nu fra blomst til blomst
At lave honning – det er kunst
Han svæver rundt i solens skin
og 1000 blomster kysse vil

Han tager sig nu et hurtigt bad
sssummer rundt og er så glad
For honning mad det er så sundt
Af Bisen spises året rundt
”året rundt, rundt, rundt ------”

”Blomsterduft, duft, duft------”

”I en fart, fart, fart ------”

”Kysse vil, vil, vil ------”

Han kysser gule, røde, blå
og nektar i sin kro han får
Ved solnedgang så kan du tro
Af sted det går mod Bisens
”Bisens bo, bo, bo ------”

”det fordi, di, di ------”

”Honningpige, pige, pige ------”

”er forbi, bi, bi ------”
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Morgensang fra Grønnedalen
Godmorgen her fra Grønne Dalen
Vi vipper alle lidt med halen
Kom, sving nu dine vinger rundt
Et hop på grenen, det er sundt

Se solen nu på himlen smiler
Og dyrene i græsset hviler
De må nu ha’ en lille lur,
er trætte efter nattens tur

1 2 3 kom nu op med nakken
4 5 6 ssshhh, hør spættens hakken
7 8 9 hør uglens tuden
På 10 Mor Fuglsen ryster puden

Godmorgen alle stemmer synger
Se, alferne i grenen gynger
Hør, hele dalen stemmer i
Og natten, den er nu forbi

Hør musen piber, vinden hvisker
Og katten rundt på poter lister
Små alfer danser rundt i ring
Den nye dag den står på spring

Sangli syng syng syng og morgensang
syngli sang sang sang kom blot i gang
Alfeli gyng gyng gyng og gyngeri
nu dagens sang den stemmer i
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Regne Sangen
1
En lille svane gik en tur
Gik hen til aben i sit bur
På vejen stod 2 trolde små
De malede på himlen blå,
med gul og grøn og violet,
så aben fik en lille plet

7
4 svaner knejser rank og flot
De pudser fjer, ah, det gør godt
Et andepar på søndagstur
Og fiskehejren ta’r en lur
Den ene svane flyver væk
2 måger lander med et smæk

2
Den lille svane sagde hej
til aben: ”Kan du sige mig,
hvor mange hilste jeg mon på,
på dig og så 2 trolde små.
bli’r det mon 3, hjælp mig på vej?
Tæl 1 + 1 + 1 med mig

8
Et andepar er lig med 2
Plus 4 svaner – den er go’
Med fiskehejren giver 7
En svane fløj, det er ej lyv
Et sekstal nu tilbage står
+ måger 2 vi 8 har

3
2 svaner gik til søen hen.
På bredden sad 1 frø såmænd
Den kvækkede og sang så smukt
2 sommerfugle dansede rundt.
Hov, hvad var det, der fløj forbi?
Jeg tror, det var en humlebi.

9
5 svaner flyver rask forbi
og larven lander på en sti
3 snegle snegler sig omkring
og musen ligger klar på spring
men sneglene går hjem fordi
de hader regnens drypperi

4
Nu må du altså hjælpe mig
med denne lille regne leg
2 svaner + 1 lille frø
2 sommerfugle står i kø.
Og humlebien der blev væk
Plus alle tal det bliver 6

10
En 5’er svane er parat
+ larven, den kom i en fart
3 snegle små et nital gi’r
læg musen til, du ser en 10’er
3 snegle gik, da regn de fik
tilbage 7, det er logik

5
3 svaner fløj til Ønske øen
Her mødte de 3 brune børn
Så Peter Pan på lette fjed
Og Klokkeblomst var også med
Til Kaptajn Klo de sagde hej
Han tabte krogen på sin vej

11
Tre svane par i solens skin
Se pelsen, hvor den skinner fint
4 søde børn de leger skjul
og gemmer sig i træets hul
3 nøkkeroser smiler smukt
mens bølgen si’r et lille kluk

6
3 svaner og 3 brune børn
det bliver 6 + Peter Pan
Og Klokkeblomst er også med
nu 8 tallet ligger ned
Med Kaptajn klo, der kom forbi
Vi kommer frem til tallet 9

12
3 svanepar er lig med 6
4 søde børn, der driver gæk
træk dem fra 6, det giver 2
plus dem med 3, ja den er go’
tæl 5 med mig gør det i kor
5 svaner små i maven bor
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Bogstav Sangen
Her ser du et A
som en Abe
og B’et som dens Bur
Et C som Citronen på træet
Den hænger og får sig en lur

Syng D som den
Dejlige Dukke
og E som i Engle kys
Et F og Fem Frøer der kysser
prinsessen i solskinnets lys

P foran På pladsen

ved torvet
hvor P vagten holder stand
Et Q som i Quizzen på TV
hvis spørgsmål du nok gætte
kan

Et R som i
udsprungen Rose
og S for dens Søde duft
Stort T for de stikkende
Torne
Tag ud i den friske luft

Nu ta’r vi et G
som i Grøden
H Hopper på loftet op
I Ingen ser nissen ved
træet
med J Julemandens sok

U kommer vi til

Et K for et Kornstrå
i vinden
der bøjer sig rank og kæk
Og L Lilla skyer på himlen
De jager jo solstriben væk

Se Y’et for Yrsa
vi skriver
Ja, Y er for alle mand
og Z er for Zebraer, der
sover
om natten i Z znorkeland

For M som i Musen
fra hullet
den springer jo rask af sted
Et N Når den lugten opfanger
af O som i Ostemad

Uglen tuder

Den sidder højt på en gren
Og V’et for Vinter der
kommer
Vi X’ede bli’r, det er sneen

For Æ er i Æg
ægge tosset
Og Ø som i øjeblik
Et Å vil du finde i dåsen
Du 28 bogstaver fik
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Lær at tælle og regne 0 - 9

0
0
Et NUL er et NUL
Det ligner et hul
men også en ring
der ligger på spring
Se, der kommer en fugl
den griber et NUL
Hvor tror du mon
den skal hen
E N siger 1
Det ligner en pind
E T siger 1
Det skrives så let
Se der kommer en alf
den går rundt omkring
ET tallet
mangen EN gang
T O siger 2
tænk på dine sko
Du 2 fødder har
og 2 hænder, klart
Du kan klappe i takt
når rytmen er lagt
TO gange 2
klap og klap
Til TRE vi nu går
og rytmen du får
1 – 2 og hop
på 3 må du op
Dine arme er strakt
mod himlen er rakt
TRE gange hop
ned og op

Et tal er et tal
til hverdag og bal
der findes store og små
med nathuer på
01 – 2 – 3 – 4 - 5
finde farverne frem
seks – syv og
otte og ni

NUL
EN
TO
TRE

0

0

0

0
0
Af sted det nu går
ideen den får
For NULLET er hult
Når frem til sit skjul
Hullet er jo perfekt
så ægget bli’r lagt
lige i NULLET
- min ven
For alfen vil op
på 1 tallets top
Han tæller til EN
og hopper derhen
Men hans ben er for små
til toppen at nå
Det kan du sikkert
forstå
TO øjne du har
og ser tallet klart
2 ører på sned
dem hører du med
Når musikken er høj
det er noget møg
hører du ej
denne leg
Sæt armen i sving
Skift, kør dem i ring
Stræk ud, op og ned
tilbage og sid
Skriv nu tallet i takt
ja, det er min agt
Rytmen den finder
du selv

Se FIRE her står
til årstider går
Først vinter med blæst
og slud, sne og vest
Forårssol skinner klart
ah, det er nu rart
blomsterne titter
nu frem
Med FEM vi må hjem
og hente en pen
og 5 streger slå
Se hurtigt det går
EN – TO – TRE – FIRE – FEM
5–4–3–1
hovsa, hvor gik
2 mon hen

FIRE
FEM

Et 6 tal her står
og blomster du får
ja, tro eller ej
jeg må vise dig
SEKS små alfer her står
med blomster i hår
Hvor tror du mon,
de skal hen
Et 7 tal du ser
Hvad ønsker du mer’
SYV dage vi får
mens ugen den går
7 små dværge kom hjem
de så sig omkring
Snehvide var gået
i seng

Gyldne farver vi får
det bli’r efterår
1–2–3–4
et år
5 snegle på vejen
det tyder på regn
hov, hvor skal de hen
de stødte på FEM tallet står rank og flot
de kravler derop
1-2–3-4
og FEM

Nu danser du rundt
for det er da sundt
Få kroppen på gled
I alle skal med

SEKS
SYV

To cirkler du ta’r
Nu 8 du har
Se, det er da nemt
Find 8 nu frem
Læg det ned som en fod
og også på hovedet
Og vupti – en pige
det bli’r

Til sommer vi går
og brunt bli’r dit lår
I skole ej mer’
Sommerferie er nær

Snur nu 6 gange rundt
mod højre min ven
og SEKS mod venstre
igen
I verden du ser
SYV dele med mer’
Med fly, tog og bil
du kommer dertil
Læg nu pennen igen
Stræk op, ned og vend
Hop op og hop ned
med din ven

Tag nu farverne frem
kør ned, rundt og hjem
En cirkel det bli’r
kør op – en cirkel me’r

OTTE

Tegn en slange – rundt ned
bliv ved hen op –
og se! tallet fik nu
en krop

Med 9 vi må hen
og tegne igen
En cirkel der står
Men mon det nu går
Cirklen står på et svaj
Jeg må spørge dig
Hvo’n tror du mon
det kom frem
Til slut du nu får
små ugler i hår
sæt hovedet på sned
og ryst op og ned
Hop nu hen til din ven
find sammen i ring
dans 0 til 9
rundt omkring

Et sekstal du ta’r
vend rundt i en fart
Se, det er da nemt
Jeg tror, det har glemt

Ni
FINALE

At det ingen fod har
Men, pyt det er klaret
Ridderen han
nåede frem
Tal lu la la la
nu er det helt klart
Tal lu la la li
fra 0 op til 9
farve og rytme du har
så nu er den klaret
farvel og på gensyn
herfra
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Lær at tælle 10 – 19
Lær et tælle 0-9
Nu har du haft fri
De små tal du fik
0 – 9 vi gennemgik

Nu ta’r du en pen
Og spids den igen
Smøg ærmerne op
Det går i galop

Den store svane du får
10 små i maven står
Fra 10 og til nitten
Vi går

Så nu er du parat
En, to, tre sikken fart
Svanen er landet
Godt klaret

Til TI vi nu går
Du 10 streger slår
Et 1 tal og nul
så er rækken fuld

Ta’ 1 – 3 og 5
7 – 9 og så hjem
De alle kan li’
at være i 10

For det 10 tal du ser
det er meget me’r
2 – 4 – 6
8 - 10

1, 2, 3 og så 4
så har du en ti’er
2 gange 5
10 igen

To 1 taller her
på siden du ser
Tallet 11 er godt
Det står rank og flot

Nu rejser du dig
og gør denne leg
Hop op, ned og op
snur rundt som en top

Tallet er lidt specielt
deles kun med sig selv
11 delt med 11
er 1

11 cirkler du slår
hop op, slå på lår
På tavlen du tegner
dit hår

Først 1 og så 2
Se på hendes sko
De 6 huller har
og danner et par

I astrologi
12 tegn er heri
der er vædder og tyr
og fle’r andre dyr

6 plus seks det er 12
som ét fodbold hold
med spillere, træner
og bold

Når et år det er gået
12 måneder er nået
2, 4, 6
det er 12

Først tager du 1
Se, det går da let
Herefter en 3’er
Nu 13 du ser

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 11 og 12
Og 13 på holdet

TRETTEN streger i alt
Det er genialt
En, to, tre, fire
plus 3

TRETTEN rundt om et
bord
Tro mig på mit ord
Det går da ej
Si’r min mor

Et 10 tal + 4
Det 14 jo gi’r
Og 2 x 7
Du tror, det er lyv

1, 3, 4 og 5
Så mangler der EN
plus TRETTEN med ET
Skriv 14 så let

Også 14 det bli’r
Lige meget hvad du si’r
Står her et ET tal
Og FIRE

Når 14 tallet du har
Så har du 7 par
Hop op og hop ned
Det er rart

Med 15 vi har
Tre gange så meget
Som 1 gange 5
Se på det igen

Et 10 tal + 5
Er 15 igen
Del 15 med 5
Så kommer vi frem

Gang et 5 tal med 3
Du FEMTEN nu har
5, 5 + 5
Det er nemt

til 3 små hop lige på
stedet
Tilbage i sædet
Tegn 15 mænd
med din pen

Indel jer i hold ‚
og tag så en bold
Kast den hen til din ven
Og tilbage igen

For 4 x 4
Nu ingen forbi’er
Og 2 x 8
Kan du mon nå det

Kast den 8 gange hen
og OTTE igen
16 ialt
det nu bli’r

SEKSTEN gange i alt
Fik du mon talt
4, 8, 12,
16 tal

Et 10 tal + 7
Der kommer en tyv
tag 5 plus med 12
Der kommer en trold

Plus 11 og 6
Du ligner en heks
Og 15 + 2
Køb mælk fra en ko

Plus nu 8 og 9
Gør det fordi
17 det bliver
Min ven

1, 3, 8 plus 5
Det går da nemt
så står der
17 igen

Først tager du en pind
og sætter herind
To cirkler er klar
Nu 18 du har

En blyant du ta’r
Papir er parat
Skriv 1 – op, ned, hen
Tegn to cirkler igen

Tar du 3 x 6
Står ATTEN perfekt
Gang 9 med 2
Den er go’

Sæt dem oven på hinanden
Tegn 8 i panden
2, 3 + 4
gange 2

Find farverne frem
Dan par med din ven
Kom sammen i sving
Tegn snegle omkring

En ridder og snegl
du ser her på vejen
Så ser du en ven
Han vinker med 1

NITTEN snegle i alt
Få dem nu talt
1, 2, 3, 4
plus 9

Alle er her fordi
De 19 kan li’
8, 6, 5
Kom igen
Tal lu la la li
Nu skal du ha’ fri’
Tal lu la la lo
Tag på dine sko

Til slut vil jeg sige
Vi startede ved 10
11 – 12 – 13 – 14
15 – 16 af med skjorten

Ud i gården af sted
Hov, bolden skal med
Motion må der til
Kom nu - spil

Til 17 – 18 vi gik
og 19 vi fik
Tilbage er blot
Ha’ det godt!
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Farvel og på gensyn
Vi ses snart igen
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