Lilla Småtting
Texter och rörelseanvisningar

Hej på dig, Lisen
Hej, på dig Lisen! Vad kul att du är här
och din pappa är med, din pappa är med.
Lisen och pappa är här.

Startvisa

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Småtting

Fötter små med ingenting på
🥾 Fötter små med ingenting på de känner alltid glädjen i att gå.
Bara fötter utan nån sko, en känsla som är mysig, den är go.
De vandrar i sanden, i sanden på stranden, fötter små med ingenting på.
🐾 Trampa på plaska och gå. Vi ska trampa på och trampa på
och plaska och gå, 🥾 fötter små med ingenting på.
🥾 Fötter små med ingenting på de hinner inte alltid bara gå.
Bara fötter kan sätta fart, men gillar att bli fast ganska snart.
🏃 De springer i sanden, i sanden på stranden,
fötter små med ingenting på.
Springer så fort benen kan. 🏃 🏃 Springer så fort benen kan.
Men, nu är det bråttom, skynda på för nu blir de 🤗 fast,
fötter små med ingenting på.
Rörelser
🥾 Vandra runt i rummet tillsammans hand i hand.
🐾 Släpp varandra och trampa runt i rummet, var och en för sig.
🏃 Spring tillsammans.
🏃 🏃 Släpp varandra och spring runt i rummet, var och en för sig.
🤗 Fånga Småtting under ordet; fast.
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Kom fram!
Var är Cornelia, jag hittar henne inte nånstans. Cornelia! Var är
Cornelia, det är som om hon inte alls fanns. Cornelia, kom fram!
Var är min mamma jag hittar henne inte nånstans. Min mamma!
Var är min mamma, det är som om hon inte alls fanns. Min
mamma, kom fram!
Var är min boll jag hittar den inte nånstans. Min boll! Var är min
boll, det är som om den inte alls fanns. Min boll, kom fram!

Rörelser
Göm Småtting under en stor hatt eller en filt.
Kika in under filten då och då. Dra bort filten vid orden; kom fram.
Göm någon/något annat i vers 2 och 3.
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När katten har somnat
När katten har somnat, då sover han så gott,
då sover han så gott, då sover han så gott.
När katten har somnat då sover han så gott,
då sover han, då sover han, då sover han så gott.
När katten har vaknat han sträcker sina ben…
När katten är busig då skuttar han omkring…

Rörelser
v.1 Sov som små katter på golvet.
v. 2 Sträck ut ben och armar och kropp.
v. 3 Skutta omkring.
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Lilla Du
Ref: ⏰ Tick, tack, tick, tack låter klockan och tiden bara går.
Den stora pendeln gungar i takt. Tick, tack, tick, tack klockan slår.
1.& Det är dags att sova nu men lilla Du är vaken än.
Att sängen väntar på sin kamrat det har lilla Du på känn.
👏 Ding, ding, ding dong. Klockan den slår åtta nu och sömnens mantel har lagt sig till ro,
☝ men inte lilla Du. Ref: ⏰ Tick, tack, tick, tack låter klockan…
2. & Pappa är så väldigt trött, han väntar tåligt att få ro.
Att lilla Du kan va sömnig nu det kan man väl aldrig tro.
👏 Ding, ding, ding dong. Klockan den slår nio nu och katten sover så gott i sitt hörn,
☝ men inte lilla Du. Ref: ⏰ Tick, tack, tick, tack låter…
3. & Pappa han försöker allt, men du vill inte ligga ner.
Att krypa runt ger på nytt ny kraft, att Du ligger ner, han ber.
👏 Ding, ding, ding dong. Klockan den slår tio nu och pappa sover i lillungens säng

Rörelser
⏰ Pendla åt sidorna, fram och tillbaka, med hela armarna som en jättestor pendel.
& Klockan snurrar sakta runt för att slutligen lägga sig ner. Handflatorna hålls ihop som en
kudde under huvudet.
👏 Klappa med händerna (på varje taktslag). Res dig samtidigt upp.
☝ Höj ett pekfinger, vicka fram och tillbaka och skaka nekande på huvudet.
😴 Vila mot händerna, som en kudde, under ena kinden.
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Händerna
Händerna upp i taket. Händerna upp i taket.
Händerna på kinderna. Händerna på kinderna.
Och händerna på magen och händerna på magen.
Händerna på näsan, händerna på näsan.
Händerna på rumpan. Händerna på rumpan.
Händerna på öronen. Händerna på öronen.
Händerna på ögonen, händerna på ögonen.
Hej!

Rörelser
Följ textens anvisningar. Varje rörelse görs två gånger. Innan Småtting hänger med på
rörelserna kan du t.ex. göra den första rörelsen på din egen kropp och den andra på
Småttings kropp.
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Ärtorna
🍈 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.

Rörelser
��Var utspridda i rummet och snurra runt dig själv åt det ena hållet.
🍈 🍈 Var utspridda i rummet och snurra runt dig själv åt det andra hållet.
✋ Vi rör oss mot varandra med spretande ”gaﬀelfingrar”.
🤝 Vi tar tag i varandras händer och rör oss runt medsols i ringen.
💫 Vi släpper taget och snurrar ut i rummet igen, utspridda.
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Borsta bort all snö
& Liten Nisse klättrar upp för stegen. Steg, steg uppför stegen. Steg, steg
uppför stegen. Han ska ända upp till taket.
Steg, steg upp till taket. Steg, steg upp till taket.
🧹 Hela natten har snön fallit ner
och nu ska Nisse borsta bort all snö som ligger på taket.
Borsta, borsta bort all snö. Borsta, borsta bort all snö.
Men, akta dig Nisse det är så halt, du får borsta försiktigt. Borsta, borsta bort
all snö. Borsta, borsta bort all snö.
🎢 Hjälp! Nu ramlar Nisse från taket.
Han glider hela vägen ner för stegen.
Steg, steg, steg, steg, steg o steg o steg o steg.
& 🧹 Du får klättra upp igen, men du måste klättra försiktigt. Steg, steg uppför
stegen. Steg, steg uppför stegen.
Steg, steg upp till taket. Steg, steg upp till taket.
Borsta försiktigt borst, borst. Borsta försiktigt borst, borst.
🎢 🎢 Nu är det klart säger Nisse och nu ska jag ner, så Nisse tar en pulka och
kanar ner. Ner för backen med väldig fart. Se upp, nu kommer ett gupp!
Owie………..han landar i en stor och härlig driva med snö.
Rörelser
& Klättra med fingrarna uppför Småttings ryggrad. Till slut hamnar man uppe på huvudet med
fingrarna.
🧹 Borsta med fingrarna över hela huvudet.
🎢 Fingrarna glider ner för hela ryggraden igen.
& 🧹 Klättra med fingrarna uppför ryggraden igen. Borsta på huvudet med försiktiga fingrar.
🎢 🎢 Kana ner med fingrarna på framsidan av huvudet, över pannan och på näsan (som får
föreställa gupp). Flyg med fingrarna från näsan och landa i Småttings mjuka mage.
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Vinterklapp
Om vi har glömt att ta vantarna på oss,
vi fryser om händerna och det känns kallt.
Klappa med händerna, klappa med händerna.
Klappa med händerna, klappa med händerna.
Klappa, klappa med händerna.
Klappa, klappa med händerna.
Om vi har glömt att ta stövlarna på oss,
vi fryser om fötterna och det känns kallt.
Stampa med fötterna...
Om vi har glömt att ta mössorna på oss,
vi fryser om huvudet och det känns kallt.
Skaka på huvudet...
Om vi har glömt att ta byxorna på oss,
vi fryser om rumporna och det känns kallt.
Vicka på rumporna...

Rörelser
Följ texten i sången; klappa, stampa, skaka och vicka.
Sommarklapp och Vinterklapp har samma melodi. Välj text efter årstiden, eller den version du
tycker bäst om.
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Om man är rädd för att myggorna sticker,
så klappa med handen och dom flyger bort.
Klappa med händerna, klappa med händerna.
Klappa med händerna, klappa med händerna.
Klappa, klappa med händerna.
Klappa, klappa med händerna.
Om man är rädd för att maskarna kryper,
så stampa med foten och dom kryper bort.
Stampa med fötterna…
Om man är rädd för att flugorna surrar,
så skaka på huvet och dom flyger bort.
Skaka på huvudet...
Om man är rädd för att myrorna biter,
så vicka på rumpan och dom kryper bort.
Vicka på rumporna...

Rörelser
Följ texten i sången; klappa, stampa, skaka och vicka.
Sommarklapp och Vinterklapp har samma melodi. Välj text efter årstiden, eller den version du
tycker bäst om.
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Tågluﬀarsång
🚂 Kom och håll mig i handen när vi stiger på tåget,
när vi sjunger en tågluﬀarsång.
👋 Och vi vinkar till alla: - Hej då, tjinge-ling.
👣 Nu börjar vår resa för nu tuﬀar tåget igång.
⏩ Det går framåt och framåt och framåt och sen blir det ✋ stopp!
Det går framåt och framåt och framåt och sen blir det stopp!
⏪ Det går bakåt och bakåt och bakåt och sen blir det stopp!
Det går bakåt och bakåt och bakåt och sen blir det stopp!

Rörelser
Stå i ring, parvis, i medsols riktning.
🚂 Håll Småtting i handen (Håll i ena handen eller i båda händerna beroende på hur mycket
stöd Småtting behöver). Gå runt i ring, medsols.
👋 Stanna till, vänd kroppen in mot ringens mitt och vinka till de övriga tågresenärerna.
👣 Trampa på stället.
⏩ Trampa framåt.
⏪ Trampa bakåt.
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Sagor kan få liv
Vinden kan man höra sjunga tyst en sång
utanför ett fönster med sin mjuka röst,
viska sagor som blir sanna någon gång,
komma nära och ge tröst.
Lyssnar man så får man alltid höra mer.
Sagor kan få liv i drömmen som man ser.
Allt blir lugnt och stilla när man får ta del
av nattens skådespel.
Vinden kan man höra sjunga tyst en sång
utanför ett fönster med sin mjuka röst,
viska sagor som blir sanna någon gång,
komma nära och ge tröst.
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Ord som är små
Får jag viska i ditt öra något
som bara du ska få höra.
Några små ord med en innerlighet
som tecknats ner på papper av mången
poet.
Ref: Ord som är små kan vara i all evighet.
Ord som är små kan bli större än man vet.
Ord som är små bör behandlas med respekt,
när ett enda ord kan räcka
för den känsla som det väckt.
Ord som bara tänks blir tysta,
slutna läppar som inget vill knysta.
Tänk på det ord som då aldrig blir hört,
som inte har nått fram och ett hjärta berört.
Ref: Ord som är små…
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