Lilla Krabat

Stopp!
🥾 Stampa, stampa, stampa, stampa. ✋ Stopp!
🥾 Stampa, stampa, stampa, stampa. ✋ Stopp!
🥾 Stampa, stampa, stampa, stampa. ✋ Stopp!
🥾 Stampa, stampa, stampa, stampa. ✋ Stopp!
👏 Klappa, klappa, klappa, klappa. ✋ Stopp…
🕺 Svänga, svänga, svänga, svänga. ✋ Stopp…
⚓ Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. ✋ Stopp…

Rörelser:
🥾 Stampa. På ordet ✋ stopp stannar man tvärt i en förstenad pose.
👏 Klappa. På ordet ✋ stopp stannar man tvärt i en förstenad pose.
🕺 Sväng på kroppen. På ordet ✋ stopp stannar man tvärt i en förstenad pose.
⚓ Hoppa. På ordet ✋ stopp stannar man tvärt i en förstenad pose
🥾 Stampa, 👏 klappa, 🕺 sväng och ⚓ hoppa enligt texten. På ordet ✋ stopp
stannar man tvärt i en förstenad pose.
TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Krabat

Baka bulle
REF:
Baka, baka, bulle. Baka bulle, baka, baka, baka, baka, baka.
Baka, baka bulle. Baka bulle. Baka bulle.
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Åh, nej! Då knådar vi. Knåda, knåda, degen,
knåda, knåda degen. REF: Baka, baka…
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Okey!
Har ni rullat bulle? Åh, nej! Då rullar vi. Rulla, rulla bulle. Rulla, rulla bulle.
REF: Baka, baka…
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Okey!
Har ni rullat bulle? Okey!
🧹 Har ni penslat bulle? Åh, nej! Då penslar vi. Pensla, pensla bulle. Pensla,
pensla bulle. REF: Baka, baka…
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Okey!
Har ni rullat bulle? Okey!
🧹 Har ni penslat bulle? Okey!
🍯 Har ni sockrat bulle? Åh, nej! Då sockrar vi. Sockra, sockra bulle. Sockra,
sockra bulle. REF: Baka, baka…

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Krabat
Baka bulle fortsättning
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Okey!
Har ni rullat bulle? Okey!
🧹 Har ni penslat bulle? Okey!
🍯 Har ni sockrat bulle? Okey!
⏩ Swishat in i ugnen? Åh, nej! Då swishar vi. Swish, swish, swish, swish,
swish, swish, swish, swish, swish. REF: Baka, baka…
🤛 🤜 Har ni knådat degen? Okey!
Har ni rullat bulle? Okey!
🧹 Har ni penslat bulle? Okey!
🍯 Har ni sockrat bulle? Okey!
⏩ Swishat in i ugnen? Okey!
🍪 Har ni gräddat bulle? Åh, nej! Då gräddar vi. Grädda, grädda bulle.
Grädda, grädda bulle. REF: Baka, baka…
😋 Nu smakar vi!

Förberedelse:
Lek innehållet i sången. Alla barn bildar tillsammans en stor deg tätt tillsammans.
Rör i degen tillsammans. Degen delas i små degklumpar som sprids ut i rummet.
Varje degklump får nu “baka” på den egna kroppen:
🤛 🤜 Knåda degen (magen).
Rulla bulle (ta lite deg från magen och rulla den i händerna).
🧹 Pensla bullen (den rullade lbullen i ena handen penslas med den andra handen),
🍯 Sockra bullen (sockra på bullen i handen),
⏩ Swisha in i ugnen (låt alla degklumpar mötas i mitten),
🍪 Grädda bullarna (alla bullar växer och blir stora). 😋 Smaka på de goda bullarna.
Rörelser
Sjung sången med lekens rörelser.
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Lilla Krabat

App-app-app
📱 Det ringer och mamma måste ta sin mobil. ✋ Vänta, så viktigt att få svar.
👉 Nu måste hon surfa på mobilen. ✋ Vänta snart så är hon klar.
🤳 Vad fint vi har det, måste ta en bild. ✋ Vänta, klick, klick, klick.
👉 Sen måste hon så klart lägga ut den. ✋ Vänta, ett litet ögonblick.
👆 App-app-app-app-app!
Jag väntar inte alls någon mera sekund, för jag vill ju bara leka en stund.
👆 App-app-app, lägg nu ner mobilen. 👆 App-app-app-app-app-app-app-app-app!
👆 App-app-app, lägg nu ner mobilen. 👆 App-app-app-app-app-app-app-app-app!
📱 Mamma, måste svara. 👆 App-app-app!
👉 Mamma, måste surfa. 👆 App-app-app!
🤳 Ta ett foto, lägga ut det. 👆 App-app-app!
👆 App-app-app, lägg nu ner mobilen. 👆 App-app-app-app-app-app-app-app-app!
👆 App-app-app, lägg nu ner mobilen. 👆 App-app-app-app-app-app-app-app-app!
Rörelser:

📱 Svara i telefonen.
👉 Svep med fingret på telefonen
✋ Vänta
🤳 Fotografera
👆 Peka förmanade
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Farfars bil
🚗 Farfars bil kör runt i rondellen. Farfars bil har svårt att hitta ut. Den kör
varv efter varv efter varv efter varv och väntar på att vägen ska ta slut.
🛑 Så blir det stopp! Allt stannar opp! Vad händer nu? Jo, titta där är
vägen ut! Rondellen den tar slut.
ϛ När Farfars bil, när Farfars bil får köra som den vill, den svänger hit, den
svänger dit tills den blir trött och stannar 😴 till för att vila, vila, vila lite till,
för att vila, vila, vila lite till. ⬆ Du måste vakna farfars bil så är du snäll!
Ja! Ja!
⭕ För Farfars bil hör hemma i en rondell.
🚗 Farfars bil kör runt i rondellen…
👉 Jo, titta där är vägen ut!
⏩ Rondellen den tar slut och Farfars bil kör ut.
Varje bil har en ratt (rund pappers-tallrik)
Rörelser:
🚗 Kör runt i en cirkel.
🛑 Stanna och lyft ratten rakt upp ovanför huvudet.
ϛ Kör runt på slingriga vägar.
😴 Stanna och ligg ner och vila med ratten som kudde.
⬆ Sträck ut och sitt upp.
⭕ Stå upp och kör till rondellen igen.
👉 Stanna och peka
⏩ Kör ut ur rondellen.
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Lilla Krabat

Tvätta tassar
Tassen stoppar jag i burken, i burken med choklad.
Jag vet att det blir kletigt, men chokladen gör mig glad.
Ref: Nu måste jag tvätta mina tassar, måste tvätta alla tår.
Jag vill va´ försiktig, inte lämna några spår.
Nu måste jag tvätta mina tassar, måste tvätta alla tår.
Jag vill va´ försiktig, inte lämna några spår när jag går.
Nu får vi se hur det går, får se om det blir några spår.
Jag tassar på min mage. Åh, hjälp det blev ett spår.
Jag tassar på min rumpa. Åh, hjälp det blev ett spår.
Jag tassar på mina kinder. Åh, hjälp det blev ett spår.
Jag tassar på mitt huvud. Åh, hjälp ett spår i mitt hår.
Ref: Då måste jag tvätta mina tassar…

Rörelser:

Låt tassarna tassa på de kroppsdelar man sjunger om
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Lilla Krabat

I tvättmaskinen
När jag dyker i mitt skummiga spad
så möter jag en fläckig byxa i mitt bad.
När jag dyker i mitt skummiga spad
så möter jag en fläckig byxa i mitt bad.
- Hej, vill du frottera dig med mig?
- Jaa!
Vi frotterar våra magar. Vi frotterar våra hår.
Vi frotterar våra händer och vi frotterar våra tår.
Vi frotterar våra magar. Vi frotterar våra hår.
Vi frotterar våra händer och vi frotterar våra tår.

Rörelser:

Refräng: Frottera de kroppsdelar som man sjunger om.
I en förälder/barngrupp kan förälder och barn låta magarna, håret, händerna
och tårna frotteras mot varandras magar osv. istället.
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Små regndroppar
👊 Små regndroppar knackar på
mot fönstret då och då.
De vill så gärna komma in
när de knackar mot rutan min.
🌧 Hallå, är det någon hemma
släpp in oss så är du snäll
annars kan det hända
att vi öser ner i kväll.
🌧 Hallå, är det någon hemma
släpp in oss så är du snäll
annars kan det hända
att vi öser ner i kväll.
Förberedelse: Alla har varsin handtrumma liggandes framför sig på golvet.
👊 Knacka på trumman med knogarna.
🌧 Låt det regna med hjälp av alla fingrar mot trumman.
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Natt i hatten
🎩 Om hatten åker ner så att man inget ser,
om hatten åker ner så att man inget ser.
🎩 Då blir det natt. 🤦 👋 Hallå!
🎩 Då blir det natt. 🤦 👋 Hallå!
🎩 Då blir det natt. 🤦 👋 Hallå!
🎩 Då blir det natt. 🤦 👋 Hallå!
🎩 Då blir det natt, natt, natt i min hatt,
i min hatt. 🤦 👋 Hallå!
💨 Pschhh! Pschhh! Vad händer nu?
🔄 Nu kommer vinden och lyfter hatten.
Den flyger raka vägen upp i det blå.
Där kan den flyga som den vill
tills den 🍃 ramlar ner blu-lu-lu-lu-lu...upp
och lägger sig still.

Förberedelse: Var och en har en hatt.
🎩 Låt hatten åka ner över ögonen.
🤦 👋 Kika fram
💨 Alla blåser upp hatten i luften och reser sig upp
🔄 Flyg runt med hattarna i luften, runt i rummet.
🍃 Hattarna singlar ner och lägger sig på golvet.
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Mössan
Vad ska man ha sin mössa till?
Vi får väl fråga vad mössan vill.
Vad ska man ha sin mössa till?
Vi får väl fråga vad mössan vill.
Mössan vill sitta på händerna,
på händerna, på händerna.
Nej, nej, nej det går inte alls
och det är väldigt fel framförallt,
för huvet börjar genast frysa
och om öronen blir det kallt,
för huvet börjar genast frysa
och om öronen blir det kallt.
Dra ner din mössa över öronen!
Dra ner din mössa över öronen!
Vad ska man ha sin mössa till...
Låt mössan få göra det som texten beskriver: mössan sitter på händerna,
återvänder till huvudet, sitter på fötterna för att till sist återvända tillbaka till
huvudet igen.
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Lyft på hatten
Jag blir blöt i håret och det regnar mer och mer.
Varför blir det så? Jo hatten sitter ju upp och ner.
Oj, oj, oj! Vad tokigt det kan bli.
Med hatten upp och ner så faller ju regnet i.
Lyft på hatten så att vattnet rinner ut.
Sätt på hatten, det där blev bra till slut.
Jag blir blöt i örat och det regnar mer och mer.
Varför blir det så? Jo hatten sitter ju upp och ner.
Oj, oj, oj! Vad tokigt det kan bli.
Med hatten upp och ner så faller ju regnet i.
Lyft på hatten så att vattnet rinner ut.
Sätt på hatten, det där blev bra till slut.
Jag blir blöt på näsan och det regnar mer och mer.
Varför blir det så? Jo hatten sitter ju upp och ner.
Oj, oj, oj! Vad tokigt det kan bli.
Med hatten upp och ner så faller ju regnet i.
Lyft på hatten så att vattnet rinner ut.
Sätt på hatten, det där blev bra till slut.

Dramatisera innehållet i ramsan
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Guldlock
REF: Det var en gång tre björnar: Pappa björn, Mamma björn och Lilla björn.
Det var en gång tre björnar: Pappa, Mamma björn och Lilla björn.
Pappa, Mamma björn och Lilla björn. Varje morgon kokade björnarna gröt som de hällde
upp i tre skålar: en till Pappa, en till Mamma och en till Lilla björn, sedan gick de en tur i
skogen för att gröten skulle kallna. En morgon kom det en liten flicka som hette Guldlock.
Så kom Guldlock och knackade på: Ingen här jag går in ändå.
Inte någon hemma, jag går in, går in ändå.
Pappas gröt är för varm för varm. Blä!
Det var en gång tre björnar…
När Guldlock klev in i stugan kände hon plötsligt hur hungrig hon var och hur gott det
luktade. Hon fick syn på de tre skålarna på bordet och ville genast smaka.
Mammas gröt är för kall för kall. Blä!
Lilla björnens gröt den är perfekt. Den vill jag ha! Gott!
Det var en gång tre björnar…
När Guldlock ätit upp Lilla björns gröt blev hon trött och måste vila. Hon fick syn på tre
stycken fina stolar och ville genast sätta sig.
Pappas stol är så hård som sten. Oj! Mammas stol är så mjuk och klen Oj!
Lilla Björnens stol den är perfekt. Den vill jag ha. Oj, stolen gick sönder!
Det var en gång tre björnar…
Guldlock kände sig nu riktigt sömning och gick till sovrummet, där inne hittade hon tre
sängar. Hon ville genast prova dem.
Pappas säng är så bred och lång. Äh! Mammas säng är så smal och trång. Äh!
Lilla Björnens säng den är perfekt. Den vill jag ha! Gäsp!
Det var en gång tre björnar…
När de tre björnarna kom hem igen såg de genast att något var fel. Någon hade varit i deras
hus och stökat till, men vem?
Det är någon som smakat på min gröt, sa Pappa. Det är någon som smakat på min gröt, sa Mamma,
någon som har ätit upp min gröt, sa Lilla björn. Åh!
Det är någon som suttit i min stol, sa Pappa. Det är någon som suttit i min stol, sa Mamma,
någon som har suttit i min stol, sa Lilla björn. Åh!
Det är någon som legat i min säng, sa Pappa. Det är någon som legat i min säng, sa
Mamma, någon som har legat i min säng, som ligger kvar. Åh!
Det var en gång tre björnar…
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Dramatisera innehållet i sången

Lilla Krabat

High Five
Jag kan inte dansa. Jag tror nog inte att jag kan, att jag kan.
Men testa, testa, testa ja det måste man för att få veta vad man kan.
Nu gör jag det! Åh hej! Jag kunde!
REF: 👏 Det där var grymt bra, grymt bra! Du gjorde det, du gjorde det.
👋 Hurra, hurra, hurra!
👏 Det där var grymt bra, grymt bra! Du gjorde det, du gjorde det.
👋 Hurra, hurra, hurra! ✋ High Five! High Five!
Jag kan inte hoppa…
REF: 👏 Det där var grymt bra, grymt bra...
Jag kan inte stå på tå….
REF: 👏 Det där var grymt bra, grymt bra...
Dansa, hoppa och stå på tå så som verserna beskriver.
👏 Klappa i takt.
👋 Stäck upp händerna på: Hurra!
✋ High Five!
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Lilla Krabat

Hand på hand
✋ Hand på hand, 🤚 hand på hand.
⭕ Vi bygger tillsammans hand på hand.
✋ Hand på hand, 🤚 hand på hand.
⭕ Vi bygger tillsammans i varje land.⬇
🙌 Och vad som än händer 🙌 och vad som än händer,
👭 kan händer hjälpa varann.
🙌 Och vad som än händer 🙌 och vad som än händer,
👭 kan händer hjälpa varann.

Förberedelse: Stå i ring
✋ Tag fram en hand med handflatan uppåt.
🤚 Tag fram den andra handen och lägg den i grannens utsträckta hand, lägg
den med handflatan uppåt.
⭕ Lyft ringen av händer upp mot taket.
⬇ Släpp taget och tag ner händerna.
🙌 Låt alla händer ta sats och flyga upp i luften med fart och ner igen.
👭 Ta tag i varandras händer och skaka dem.
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Lilla Krabat

Slängpuss
Kan du fånga det jag skickar
ska vi testa om det går.
Om jag skickar några stycken
så får vi se hur många du får.
Jag har fem små slängpussar som du får fånga in.
Du får en och en och varje slängpuss den är din.
Här kommer en! (smack)
Här kommer två! (smack)
Här kommer tre! (smack)
Här kommer fyra och fem! (smack-smack)
Ditt uppdrag är nu klart,
vi säger: Hej, hej, hej, hej, hej
och vi träﬀas snart (smack-smack-smack-smack)

Skicka slängpussar
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