
Sange og lege til fokus ordene:  

Over, under, foran og bagved. 

Over: 

God dag til din næse 

Tekst og musik: Michael Back 

God dag til din næse  

God dag til din næse 

Den er rigtig fin  

den er også din .  

God dag til dine øjne 

God dag til din øjne 

De er rigtig fine  

de er også dine. 

God dag til din pandee 

God dag til din pande 

Den er rigtig fin   

den er også din. 

Andre steder vi kan hilse:  

Goddag til din hage... 

Goddag til dine kinder... 

God dag til dit hår.. 

God dag til din hals... 

Goddag til hele kroppen... 

Kommentar: 

Idenne sang/remse hilser vi på hele kroppen. I videoen har jeg valgt at starte med at hilse på næsen også 

fokuser på hvad der så er over næsen, for at fokuserer på orden over. Men du kan bruge sangen som du 

vil og starte hvor du vil       

 

 

 

 

 

 

 



 

Under: 

Gemmeleg: Hvem er det? 

Tekst og ide: Michael Back.  

Hvem er det som gemmer sig Under tæppet her 

Er det mon en trold  Med store sure tæer.  Nej, Nej, Nej... 

Det er da “Bamse” ( Bamse kommer susende frem) 

Der gerne vil leg` : 

1. Brøle og kravle som en løver 

2. Hoppe som en frø  

3. Løbe som en hest 

4. Hoppe I sofaen som en abe 

5. Rulle på gulvet som en slange. 

6. Lad børnene bestemme.  

7. Find selv på sjove ting.  

Revisit: 1. stk. Tæppe.  

Kommentar: 

I denne leg skal et barn eller en gruppe børn gemme sige under et tæppe, imens man siger remsen,  

Der er fokus på ordet under, daman skal ligge under et tæppe. 

I videoen er det Bamse, der ligger under tæppet, men istedet for Bamse kunne  sige, at der var Emil, Ida, 

Isabella, eller “alle krummerne”, der ligger under tæppet.   

Så legen kan leges på flere måder:  

Store (3 år):  

De store I gruppen, så kan de skiftes til at være under tæppet og være den som bestemmer hvad vi 

sammen skal lave af sjove lege.   

Små (1-2år): 

Her kan den voksne med fordel gemme sig sammen  børnene/barnet, under tæppet. Samme siger man 

så remsen og sammen kommer man “flyvende” ud af  tæppet, ligesom bamse gør I videon       

 

 

 

 

 

 



Under, over, foran og bagved  

Tre små svaler 

Musik: Ukendt  

Tekst : Ukendt og MIchael Back 

Tre små svaler jeg en gang så 

tykke og tynde de var ude at gå 

men den ene lille ælling med en fjer på sin bag 

drillede de andre med sit rap, rap, rap 

Så de ind til en lille fin by 

over den der var en kæmpe sky 

Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag 

Drillede de andre med sit rap, rap, rap 

I byen var der et  lille hus  

under det der boede der en mus 

Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag 

Drillede de andre med sit rap, rap,  

I søen bagved huset så de en fisk  

der svømmede rundt og var rigtig frisk 

Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag 

Drillede de andre med sit rap, rap, rap 

Foran huset der stod der  en mand 

Hun ku`rigtig godt li` at gå som en and 

Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag  

Drillede de andre med sit rap, rap, rap 

Kommentar:  

Denne sang er super nem og god at digte egne vers over. Og som du kan og høre så har jeg lavet nogle 

nye vers til sangen, med fokus på ugernes fokus ord.  

andre vers kunne være 

I søen bagved huset der svømmed de rundt 

og svømning det er jo rigtig sundt 

men den ene lille and med en fjer på sin bag 

driller de andre med sit rap, rap, rap 

 

Hør melodi på videoen eller på siden “ideer til sange”. 

 


