


Texter rörelseanvisningar  

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Amalia! 
Amalia, Amalia, Amalia hej på dig. 

Amalia, Amalia, Amalia hej på dig. 


Emanuel, Emanuel, Emanuel hej på dig. 

Emanuel, Emanuel, Emanuel hej på dig. 


Ophelia, Ophelia, Ophelia hej på dig. 

Ophelia, Ophelia, Ophelia hej på dig.


Namnvisa

Lilla Parvel



 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Grodan Enar 
Ner till stranden till stenar och vatten 

hoppar Grodan Enar utan att tveka. 

En groda vill alltid va´ våt om lilla magen 

så Enar drar till stranden för att bada och leka.

Solen lyser och vattnet det lockar. 

Stenarna vid havet ropar på Enar 

- Kom hit lilla grodan så ska du nog få hoppa. 

Så Enar drar till stranden för att hoppa på stenar.


REF: Hoppa, hoppa högt i det blå. 

Hoppa, hoppa högt i det blå. 

Hoppeti, hoppeti, hoppeti, hopp.

Hopp, hopp, hoppeti hopp.


Ner till stranden till stenar och vatten 

springer alla barnen utan att tveka. 

En unge vill alltid va´ våt om lilla magen 

så barnen drar till stranden 

för att bada och leka. 

Solen lyser och vattnet det lockar. 

Barnen ner vid havet ropar på Enar 

- Kom hit lilla grodan du lär oss väl att hoppa? 

Så barnen drar till Enar för att hoppa på stenar. 


REF: Hoppa...


Lilla Parvel

Damatisera texten



 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Parvel

Kille Krille krokodil! 
Kille Krille krokodil 

han har ett stort och härligt smil. 

När han spelar med sin stora trut 

så ramlar många melodier ut. 


Han kan spela väldigt tyst minsann. 

(spela tyst på läppen)

Han kan spela väldigt starkt minsann. 

(spela starkt på läppen)  

Han kan spela långsamt, så långsamt 

(spela långsamt på läppen) 

och så jätte, jätte, jätte, jättefort. 

(spela fort på läppen)  






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

En liten bil 
🚗  En liten bil ska ut och köra, 


🤲  men bilen står stilla, vad ska jag göra? 


🧽  Putsa på lacken så bilen blir fin.


⟲ Skruva upp locket 👈  och tanka bensin.


🙋  Öppna på huven, 👉  fyll på lite vatten.


👃  Vrid på nyckeln 🚗  och snurra på ratten.


Lilla Parvel

🚗  Håll i öronen och ”ratta” med huvudet som om det vore en ratt.


🤲  Håll ut händerna med handflatan uppåt som en frågande gest.
🧽  Putsa på magen i cirklande rörelser.
⟲ Skruvande rörelser på magen.
👈  Tanka bensin med pekfinger mot magen.
🙋  Öppna huven genom att lyfta upp en arm mot taket.
👉   Fyll på vatten med pekfinger i armhålan.
👃  Vrid på näsan med fingrarna.
 






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Fia nyckelpiga 

🐞  Lilla Fia nyckelpiga, vart ska du gå?

Jag ska klättra ner för benet 

tills jag kommer till en tå. 

Lilla Fia nyckelpiga, vad gör du då, 

när du klättrat ner för benet 

och har kommit till en tå?


REF: Jag ska krypa upp och ner 

och jag ska nypa vad jag ser, 

allt som går att smaka på 

en näsa, mage, rumpa eller tå. 

Jag ska… Aou!


Lilla Fia nyckelpiga, ska du gå hem? 

Jag ska bjuda mina syskon 

och de kommer alla fem. 

Lilla Fia nyckelpiga, vad gör du sen 

när du bjudit dina syskon 

som kommer alla fem?


REF: Vi ska krypa upp och ner...


Lilla Parvel

🐞  Låt båda händernas fingrar krypa upp och ner på Parvels fram 
och baksida av kroppen. När man sjunger orden: ...näsa, mage, 
rumpa eller tå så nyper man på dessa ställen. 




 
 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Parvel 

Lilla Parvel vill klättra och klänga. 

Lilla Parvel vill komma opp. 

Lilla Parvel vill svänga och hänga. 

Lilla Parvel ser visst aldrig nå´t stopp.


Det är så farligt, så farligt, så farligt. 

Du måste akta dig och ta det varligt. 

Var försiktig jag dig ber. 

Lilla Parvel du kan faktiskt ramla ner. 

Lilla Parvel du kan faktiskt ramla ner.


Lilla Parvel

Dramatisera texten genom att Parvel får klättra och klänga på din 
kropp.


Låt Parvel nästan ramla ner. Låt det killa i magen och kännas 
spännande och lite farligt.

 







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Kazoo 

Kan du hänga med och spela månntro, 

när du lirar på din lilla kazoo? 

Spela kazoo 

Kan du stampa när du spelar månntro, 

när du lirar på din lilla kazoo? 

Spela kazoo 

Kan du traska runt och spela månntro, 

när du lirar på din lilla kazoo? 

Spela kazoo 
pp). Flyg med fingrarna från näsan och landa i 

Lilla Parvel






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Min leksakspaj 

⟲  Det bästa som jag vet är att blanda till en smet 


✋ 🤚 och trycka den runt i formen lagom tunt. 


Jag 👏  lägger sedan 👏  i lite ⟲ 👈  tokigt inuti, 


⚽ 🚂 📖  en boll och ett lok, en skojig sagobok. 


⬆  In i ugnen ska det bakas, 😋  ner i magen ska det smakas. 


☝  Tänk på värmen när det bakas, 


🤙  det blir varmt när pajen smakas. 


🤙  Aj o aj o aj, den är så varm min paj 🌬  (blås, blås). 

🤙  Aj o aj o aj…


Lilla Parvel

⟲  Sitt på golvet och rör i smeten.


✋ 🤚  Tryck ut degen med handflatorna mot golvet.


👏  Klappa ihop händerna. En handflata uppåt och en nedåt
⟲ 👈  Cirkelrörelser med pekfingrarna “tokigt”
⚽ 🚂 📖  Lägg i låtsas-leksaker.


⬆  För in pajen i ugnen. 


😋  Klappa på magen. 


☝  Varnande pekfingrar. 


🤙  Skaka med händerna. 


🌬  Blås på händerna. 







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Snurriga karusellen 

⏣ När vi åker karusell blåser det i håret, när vi åker karusell. 


⟲ Det går runt, runt, runt. ⟳ Det blir snurr, snurr, snurr 

i håret när vi åker karusell.


⏣ ⏣ När vi åker karusell killar det i magen när vi åker 
karusell.

⟲ Det blir kill, kill, kill. ⟳ Det blir snurr, snurr, snurr


⤵  tills snurran stannar med en riktig ✋  skräll.


Lilla Parvel

⏣ Stå i ring och håll varandra i händerna = ”Stäng grindarna” Gå runt i ring 
i takt till musiken, medsols. 

⟲  Stanna till. Öppna grindarna. Varje karuselldel snurrar runt sig själv, 
motsols och ⟳ sedan medsols.


⏣ ⏣ Stå i ring och håll varandra i händerna = ”Stäng grindarna” Gå runt i 
ring i takt till musiken, motsols. 

⤵  Öppna grindarna. Alla karuselldelar landar på golvet ✋  och slår 
händerna i golvet ”med en riktig skräll”.






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Bubbelbad 

När små bubblor bubblar mot himmelen opp, 

de seglar i vindarna så luftigt och lätt. 

Och vindarna lyfter dem högt i det blå 

till platser dit bara små bubblor kan nå.


REF: När bubblorna badar i ett bubbelbad, 

i ringlande, slingrande, bubblande rad. 

De bubblar runt i en bubbeltafatt, 

där bubblor bubblar med bubbliga skratt.


När bubblor bubblar mot himmelen opp, 

då händer det väl att det kan regna ibland. 

Och regnet det gör varje bubbla så glad 

och alla små bubblor får ta sig ett bad.


Lilla Parvel

Blås såpbubblor över alla Parvlar eller låt Parvel få blåsa själv.







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

En liten koreografi 

🐾  En liten koreografi 👏  med några små klappar och små steg i. 


🐾  En liten koreografi 👏  med några små klappar och små steg i. 


🦶  Steg, steg, steg, steg 🙆  snurreli-snurr. 


🦶 🦶  Steg, steg, steg, steg 🙆  snurreli-snurr.


👉  👈  Svänga, svänga 🔃  dingelidong. 


👉  👈  Svänga, svänga 🔃  dingelidong.


🔀  Zig-zag, zig-zag 👏  klapp, klappeti-klapp. 


🔀  Zig-zag, zig-zag 👏  klapp, klappeti-klapp. 


Lilla Parvel

🐾  Gå “på stället” i takt med musiken. 

 👏  Klappa i takt med musiken. 

🦶  Gå fyra steg åt höger, 🙆  cirkulera armarna över huvudet .  

🦶 🦶 Gå fyra steg åt vänster, 🙆  cirkulera armarna över huvudet . 

👉  👈  Sväng armarna åt höger och sedan åt vänster. 

🔃  Sväng armarna ett helt varv runt.  

🔀  Korsa händerna i takt med musiken.



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Mamma se på mig 

😞  När du inte har tid för mig mamma för att allting ska bli klart. 


✋  När du bara svarar - vänta, vänta jag kommer alldeles snart. 


🤲  Då vill jag bara att du ser mig mamma, mamma se på mig. 


🤲  Då vill jag bara att du ser mig mamma, mamma se på mig. 


🤲  Då vill jag...


👆 👆 Mamma, mamma, mamma. 👉 👉  Mam-mamma se på mig. 

👋  Hej, hej! 


👆 👆 Mamma, mamma, mamma. 


👉 👉  Mamma, mamma se på mig. 


👆 👆 Mamma...


Lilla Parvel

😞  Skaka på huvudet.  

✋  Visa ett stopptecken med handen.  

🤲  Klappa med båda händerna på bröstet i takt med musiken. 

👆 👆  Håll upp ett pekfinger på varje hand - vifta  

från vänster till höger under orden: ..mamma, mamma,  
mamma. Peka på dig själv under orden: ...se på mig.  

👋  Vinka med båda händerna. 



TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Parvel

Så att kudden kan få sin kind 

Längtar efter runda små armar. 

Längtar efter mjuka fjun. 

Söker efter kinder med små gropar. 

Söker efter täckets mjuka dun. 


Väntar på små händer och fingrar. 

Väntar på en mage trind. 

Önskar att du snart ska komma till mig, 

så att kudden kan få sin kind.


Vaggvisa 


	Texter rörelseanvisningar
	Amalia!
	Grodan Enar
	Kille Krille krokodil!
	En liten bil
	Fia nyckelpiga
	Lilla Parvel
	Kazoo
	Min leksakspaj
	Snurriga karusellen
	Bubbelbad
	En liten koreografi
	Mamma se på mig
	Så att kudden kan få sin kind


