


 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Blöjtwist 

Häng nu med i den goa rytmiken, 

när blöjan svänger i takt med musiken. 

Rumporna gungar och snart får dom fart, 

uti en blöj, blöj-twist, så underbart.


Blöjtwist, känner gunget uti kroppen.

Blöjtwist, ifrån fötterna till knoppen. 

Ändor som svänger och blöjor som hänger, 

runt magar som liknar små söta maränger.

Blöjtwist, med små fötter som tassar. 

Blöjtwist, steppar runt, runt och jazzar. 

Blöjtwist, blöjtwist. Blöj, blöjtwist.


Inte alltid så lätt med kontakten

när små, små tår stampar med uti takten. 

Välter omkull tappar fotfästet lätt,

för att ni nästa stund få sätta sprätt.


Blöjtwist…


LillaLiten

Twista loss till musiken



 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLiten

Ärtorna rullar 

🔄   Ärtorna rullar, ärtorna rullar, ärtorna rullar runt. 🔁  
Ärtorna rullar, ärtorna rullar, ärtorna rullar runt. 


Jag vill fånga en  🖐  ärta på gaffeln, en 🖐   ärta på gaffeln 


så 🖐  liten och rund, 🖐  liten och rund. 


$  Ärtan rullar och jag följer efter, 

jag följer efter så liten och rund, liten och rund. 

🧢  Men ärtan bara rullar runt.


Ärtorna rullar… 

Låt Lilla Liten ligga på en filt på rygg med ansiktet 
vänt mot dig.


🔄  Cirkulera med Lilla Litens ben - motsols


🔁  Cirkulera med Lilla Litens ben (medsols).


🖐  Låtsas fånga Lilla Liten (ärtan) med en stor gaffel 
(hand med spretande fingrar) mitt på magen.

$  Vagga Lilla Liten från sida till sida 


🧢  Låt Lilla Liten “dansa breakdance” (sno runt filten 
ett varv med Lilla Liten liggandes på den) 



 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLiten

Gungeli gunga 

Gungeli-gungeli gunga. 

Gung gungeli-gungeli gunga. 

Gung gungeli gung, gung gungeli gung, 

gung gungeli, gungeli, gungeli  🔄  gung.  
 

Sitt på golvet med uppdragna ben (fotsulorna i golvet) 
= gungstol. Låt Lilla Liten sitta i gungstolen. Håll en 
arm runt Lilla Liten. 


Gunga från sida till sida.

 🔄  Gungstolen välter. 






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLiten

Titti 

Titti, titti, titti! 

Jag kan inte låta bli, titti!

Jag kan inte låta bli, titti 

att säga titti, titti, titti,

att säga titti, titti, titti.


 

Lek tittut och kika fram bakom dina händer eller bakom en sjal.




 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLiten
Rädisor 

Först räfsar vi jorden. Räfsa, räfsa, räfsa...

(Räfsa med fingrarna över Lilla Litens rygg) 

Sedan plattar vi till jorden. Platta, platta, platta...

(Platta till med handflatan över ryggen) 

Nu drar vi fina fåror. 1 – 2 – 3 och 4.

(Dra fåror)


Och så sätter vi de små fröna. Frö, frö, frö…

(Vrid ner varje litet frö i fårorna) 

Nu måste vi nypa ihop jorden. Nyp, nyp, nyp...

(Nyp ihop fårorna) 

Och så plattar vi till igen. Platta, platta, platta...

(Platta)


Nu börjar det faktiskt regna.

(Regna med fingertopparna över ryggen) 

Efter regnet börjar solen lysa. 

(Stryk med handflatan med cirklande rörelser) 

När solen värmer vänder alla de små fröna 

sina ansikten mot den varma solen.

(Vänd Lilla Liten så att ryggen vilar mot dina ben med ansiktet vänt mot dig) 

Och då börjar det växa. Det växer och växer och växer...

(Cykla med Lilla Litens ben) 

Och vips tittar 10 små rädisor fram ur jorden.

(Lyft Lilla Litens ben uppåt) 

Dom måste vi smaka på, nam, nam, nam...

(Smaka på Lilla Litens tår) 



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Sov du min unge 

Sov du min unge. Sov nu så gott. 

Dröm dina drömmar om sagornas slott. 

Slumra i sängen så länge du vill, 

medan du blundar ska tiden stå still.

 

Vaggvisa


LillaLiten






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Babybandet 

Lira i ett babyband 

med ganska liten och knubbig hand. 

Och när vi spelar vår musik 

får nallen och dockan bli vår publik. 

Golvet gungar när vi rockar loss 

och hjärtat bultar på med musiken i oss. 

Spelar på magen, spelar på benen, 

spelar på rumpan 

över hela, hela, hela, hela ,hela, hela kroppen.


LillaLitenLillaLiten

Spela på de olika kroppsdelarna med rytminstrument. 







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLitenLillaLiten

Liten unge 

Liten unge söker efter ro. 

Dörren står öppen och en ljusglimt kikar in, 

lyser på nalle i rummets mörka vrå. 

Tuggad och sliten vilar nallen i sitt bo.


Liten unge söker efter tröst, 

lyssnar så ängsligt, känner mörkret smyga på. 

Tittar på nalle, han sover redan sött, 

somnar så småningom till pappas mjuka röst.


Vaggvisa




 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

LillaLiten

Farmors ben 

Jag får på mig cykelhjälmen säger hej till min kanin, för nu 
ska vi ut och hoja på en cykel som är fin. 


Vart vi ska kan jag inte berätta, det är bara jag och farmor som vet. 

Men, fort ska det gå, jag lovar dig, vi ska 🧨  sticka som en raket.


REF:

🚲  Cykla, cykla med farmor som kapten. 

Cykla, cykla över grus över sten. 

Cykla, cykla i solens sken och trampar på, trampar på 

det gör farmors ben, det gör farmors ben.


↩  ↪  Det skakar och svänger i min cykelstol 


👗  och vinden blåser i farmors kjol. 

Det fladdrar så skojigt när den följer var vind, 

det killar så gott när den $  rör vid min kind.


REF: 

🚲  Cykla, cykla…




TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Sitt med raka ben på golvet. Låt Lilla Liten ligga på rygg mot 
dina ben, med ansiktet vänt mot dig. Håll Lilla Liten i händerna. 


Gunga i takt med musiken.

🧨  Svinga dina ben uppåt samtidigt som du lutar dig bakåt. 🚲  
Cykla med Lilla Litens ben.

↩  ↪  Skaka och sväng med dina och Lilla Litens ben. 


👗  Fladdra med tunn sjal över Lilla Liten. 


$  Låt sjalen killa på Lilla Litens kinder.
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