


Texter rörelseanvisningar  

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Här är jag 
Säg har du sett var jag blev av? Tittut!  
Säg har du sett var jag blev av? Tittut!  
Säg har du sett, har du sett här är jag. Tittut! 

Här är jag! Tittut!


Använd händerna eller en tunn sjal att gömma bebisen bakom. 

Kika fram på ordet: Tittut!

StegSmå Små



 

 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Kille-kill 
Kille, kille, kille-kill på magen, 

kille, kille, kille-kill. 

Kille, kille, kille-kill på magen,  

killa, killa lite till. 

Kille, kille, kille-kill på magen, 

kille, kille, kille-kill. 

Åh, killa, killa, killa, killa. 

Killa killa var du vill.


Kille, kille, kille-kill på ryggen…


Kille, kille, kille-kill på foten…


StegSmå Små

Killa på de kroppsdelar man sjunger om



 

 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Sitt på golvet med uppdragna knän och fotsulorna i golvet. 
Låt bebisen sitta på dina knän med ansiktet vänt mot dig. 
Håll i varandras händer.

🦵  Skumpa med benen. 

🏍  Luta dig bakåt
↔  Gunga benen växelvis åt höger och vänster.


➡ Luta benen först åt ena sidan ⬅  och sedan åt den andra.

StegSmå Små

Min tuffa coola far 
🦵  På pappas motorcykel, ja där är jag riktigt cool. 

Jag sitter med på hojen i min lilla babystol. 

Jag får ta på mig hjälmen precis som min far. 

🏍  Han håller i mig när vi drar. 


↔  När pappa och jag sticker ut på en tur 

kör han ifrån var enda bil. 

Han är störst och bäst med sin tuffa coola stil. 

Med gasen i botten vi flyger och far 

när vi ut med hojen drar. 

➡  Han lägger cykeln ner ⬅  när han en kurva ser, 

min tuffa coola far.







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

StegSmå Små

Småtrollens barfotasång 
🐾  Kom följ med mig uti dansen. Kom, smaka på 

hur det känns att ta stegen med liten, liten tå. 

Och som en vind far omkring virvlar runt gång på gång, 

så blir dansen i småtrollens barfotasång.


⭕  Söta små fötter med knubbiga ben. 

Mjuka små magar med hud som är len.


Kom följ med mig...


🐾  Dansa fritt i rummet.


⭕  Dansa i ring







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

StegSmå Små

En klämmis 
En babymage så go och rund, 

den kan bli tom på en enda sekund. 

En babymun kan då ge hals. 

Den kan heller inte vänta något alls.

Vad gör vi då? 
Vad gör vi då? 

Vi tar en klämmis!


En klämmis, tu-tu. En klämmis, tu-tu. 

Jag tror att jag kan klämma en klämmis.

En klämmis, tu-tu. En klämmis, tu-tu. 

Jag tror att jag kan klämma en klämmis till. 

Tu–tu–tu–tu...

En klämmis till! 
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StegSmå Små

Stå i ring. Låt bebisarna flyga i luften, liggande på mage i “flygplansläge”, 
vilande mot din underarm.

 
✈  Flyg upp och ner, mot varandra och från varandra i ringen. 

↔   Flyg hit och dit. 

🔄  Ta en tur runt i rummet.


⏩  Låt bebisarna ta en snabb flygtur rakt in mot mitten av ringen där alla 
flygplan möts.

 

Flygvisa 

✈  Vi flyger upp och ner på vingar av stål. 


✈  Vi flyger upp och ner så mycket vi tål. 


↔   Vi flyger hit och dit, 


🔄  snurrar runt i en loop, 


⏩  en flygtur med många vilda rop. 

Tjoho!


✈  Vi flyger upp och ner...







 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

StegSmå Små

Använd mjuk borste (eller pensel) och borsta på bebisen.

 
🧹 🧹 Håll en borste i varje hand, slå ihop borstarna i luften, i åttondelspuls, så att 
de låter som en rytmorkester.  
 🙌  Slå i luften med borstarna under hejarklacken. 


Borsta på bebisens kropp; ↔  hit och dit, ↕  upp och ner, . 🦶  tak och golv 
(huvud och fot).

TIPS! 
I grupp med äldre barn kan denna låt spelas av barnen själva med diskborstar. Då 
kan man spela mot golvet istället för mot kroppen.

OBS! Sången kan också användas när man borstar tänderna 😬 


Små borstar 
🧹 🧹 Dang, dang, ka-dang, dang. Dang, dang…


🧹 🧹 Här kommer borstarna i en lång, lång,

en lång, lång, lång fin rad.

🧹 🧹 Här kommer borstarna i en lång, lång,

en lång, lång borstparad.


 🙌  Alla borstar är ni klara? Jajamensan, fattas bara!  
Borsta, borsta, borsta hit och dit!


↔   Vi borstar hit och dit. Vi borstar hit och dit.

Vi borstar hit och dit och hit och dit och hit och dit och hit


🧹 🧹 Här kommer borstarna…


 🙌  Alla borstar... 

↕  Vi borstar upp och ner…


🧹 🧹 Här kommer borstarna…


 🙌  Alla borstar... 

.  🦶  Vi borstar tak och golv…


🧹 🧹 Här kommer borstarna…
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StegSmå Små

Med himlens änglar vid din bädd 
Silverdagg i gräs och blad, kvällen den är sen. 

Alla stjärnor speglar sig i månens mjuka sken. 

Lilla unge mjuk och go till drömmens land du far. 

Med himlens änglar vid din bädd är du i tryggt förvar.


Månen målar silverstänk i ditt gyllne hår. 

Alla skuggor gömmer sig i nattens mörka vrår. 

Lilla unge mjuk och go till drömmens land du far. 

Med himlens änglar vid din bädd är du i tryggt förvar.


Vaggvisa







TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

När vindarna leker 
🌳  Det blåser i träden när vindarna leker. 


🌳  Det blåser i träden när vindarna leker. 


💨  Den stora vinden den vill fånga 


🍃  den lilla vindens alla löv. 


💨  Den stora vinden den vill fånga 


🍃  den lilla vindens alla löv. 

  

🌳  Det blåser i träden...       


I en bebisgrupp kan man tillsammans illustrera hur det blåser i träden. Alla bebisar 
ligger på rygg, tätt tillsammans. De vuxna sitter runt omkring och håller ett stort 
färgglatt tygstycke ovanför bebisarna. De låter sedan tyget vaja så att det blåser på 
bebisarna.  
 
🌳  Vaja långsamt upp och ner. 

💨  Vaja hastigt uppåt.  

🍃  Vaja långsamt nära bebisarnas ansikten. 

StegSmå Små
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