
 
Før og efter sang : ( hør melodi i videoen) 
Tekst og musik: Michael back 
 
1.vers 
/:Før vi kan gå, så skal vi have jakke på  
Jakke på, jakke på :/  
 
Nå ja – så tager vi vores jakke/flyverdragt på. 
Og efter vi har taget jakke på,  så kan vi alle gå? Nej, Nej, Nej… 
 
2.vers 
/:Før vi kan gå, så skal vi have hue på  
Hue på, Hue på :/ 
 
Nå ja – så tager vi vores hue på. 
Og efter vi taget hue på,  så kan vi alle  gå..? Nej. Nej, nej.  
 
Vers 3: Før vi kan gå skal vi have handsker på…. 
Vers 4: Før vi kan, så skal vi have støvler(sko på).., osv. 
 
Andre ideer til før og efter vers og dagligdags ting J  
 
/:Før vi kan spise, så skal vi alle dække bord 
Dække bord, dække bord :/  
 
Nå ja – så dækker vi bord (leger) 
Og efter vi har dække bord kan vi alle spise? Nej, Nej, Nej… 
 
/:Før vi kan spise så skal vi vaske hænderne.. 
Vaske hænderne, vaske hænder :/ 
 
Nå ja – så vasker vi hænder (leger) 
Og så kan vi spise? Nej, Nej, Nej… 
 
Før vi skal spise, så skal vi synge vores spisesang. 
Spisesang, spisesang…. Osv.. 
 
Før og efter snakke:  
Efter vi har spist så skal vi …. Lege med lego 
Men før vi skal lege, så skal vi. (vaske hænderne)… 
 
Efter vi har leget, så skal vi alle sove…. 
Men før vi kan sove, så skal vi have dyne på.. 
 
Efter vi har sovet, så skal vi have noget at drikke.. 
Men før vi kan drikke, så skal vi have have en ny  ble på.  
 
Efter vi har sovet og drukket vand, så skal vi alle ud at gå.  
Men før vi kan gå skal vi have jakke på…. J  
 
Og før vi skal have jakke på, så skal du have fjernet  
den lille pussemand J  
 

Før og Efter 

 

 
 
Andre før og efter lege og snakke:  
 
Snak om billederne – før og efter.  
Hvad laver det lille barn.  
 
Fortæl dit barn hvordan man bager 
et brød  – brug ordene før og efter i 
din fortælling – leg at I bager.  
 
I kunne også bage sammen, så 
børnene oplever at et før og efter 
med et brød J   



 
 
 
 
 


