
Texter och rörelseanvisningar  

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Du är välkommen! 

Du är välkommen. Du är välkommen.

Du är välkommen. Du är välkommen.

Du är välkommen. Du är välkommen.

Du är välkommen idag.


Lilla Smulan

Välkomstvisa



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Babyhäng 

Vill ni hänga med mig?

Vi vill hänga med dig?

Vill ni svänga med mig?

Vi vill svänga med dig?


Okey! Okey!

Okey! Okey!


Det blir ett babyhäng med babysväng

I ett baby, baby, baby, baby, babygäng.

 

Lilla Smulan

”Call and response”
Sväng och häng tillsammans



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Ett litet pling 

! Håll mig i handen då, för nu ska vi ut och gå.

! Håll mig i handen då, för nu ska vi ut och gå.


⭕  Vi ska dansa tillsammans i ring.

⭕  Vi ska dansa tillsammans i ring.


✋  STOPP, nu händer det någonting!

☝  Nej, nej, nej ingenting.


💫   Ett litet pling!  🔺  Spring, spring, spring, spring, spring!

💫   Ett litet pling! 🔺  Spring, spring, spring, spring, spring!


Hurra! Vi har hittat plinget Hurra! 


Rörelser: 
Ledaren har en triangel i handen.

!  Promenad i rummet med lilla Smulan i famnen. Håll i Smulans hand.
⭕  Dansa i ring


✋  Gör stopptecken och stanna till.
☝  Vifta nekande med pekfingret.
💫   Snurra ut i rummet utspridda. 🔺  När triangeln ljuder springer alla fram till ljudet.

Lilla Smulan



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Killevecket 

Vilket veck är killevecket? Vilket veck är killevecket

Vilket veck är killevecket? Vilket veck är killevecket?


Jag har letat, jag har letat.

Jag har frågat men ingen har vetat, så nu undrar jag:

Är det här, eller här, eller här? 


Nej, nej, nej, nej, så nu undrar jag:

❓  Är det här, eller här, eller här? Nej, nej, nej, nej! 

🙌  Nu vet jag! Nu vet jag, var det är! Här! 

👆  Kille-kille-kill!


Lilla Smulan

Rörelser: 

❓ Leta efter killevecket

🙌  Hitta killevecket

👆 Killa






 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Tröst 
Var inte rädd. Jag är här. 

Så liten mitt i den stora världen. 

Var inte rädd. Jag är hos dig. 

Var inte rädd. Var inte rädd.


Var inte rädd. Jag är här. 

Så liten mitt i den stora världen. 

Var inte rädd. Jag är hos dig. 

Var inte rädd. Var inte rädd.

Var inte rädd.

Lilla Smulan

Tröstvisa



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Dammtussvals 

💨  Nu kommer vinden, stora vinden. 

💫  Nu kommer vinden och blåser fram. 

💨  Se hur den virvlar runt i rummet 

💫  och sveper med sig små tussar damm.


 ⭕   Att det blir dammigt så dammigt det gör ingenting alls

för varje dammtuss har så roligt i sin dammiga dammtussvals. 

💫  💫 


💨   Nu kommer vinden… 


Lilla Smulan

Rörelser: 
💨  Gunga din lilla dammtuss som ligger i din famn. Gunga från sida till sida.


💫   Snurra runt ett varv med dammtussen i famnen.


⭕  Dansa tillsammans i ring. Vänd på alla dammtussar så att de kan se varandra


💫  💫  Virvla ut i rummet med alla dammtussarna.



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Gungstolen 
Jag tar min gungstol när jag vill gunga. 


Jag tar min gungstol och gungar ළ loss.

Jag tar min gungstol när jag vill gunga. 


Då blir det gung, gung, gungigt ළ förstås.


Men om gungstolen får för mycket fart, 

då blir den yr i lilla huvet och ළ ළ  välter så klart. 

Åh, nej! ⬆  Upp igen, upp igen! 

Jag tar min gungstol…


Sitt på golvet med uppdragna ben med Lilla Smulan i knät. Håll armarna under Smulans rumpa. 
Rörelser: 

Gunga från sida till sida. 
ළ Runda ryggen och tippa bakåt hela vägen ner till golvet (på ordet: ...loss...), gunga direkt upp 
till ett sittande läge igen. 
ළ ළ  Runda ryggen och tippa bakåt hela vägen ner till golvet (på orden: ...välter så klart...).  

⬆  Gunga upp till ett sittande läge.




 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Hängmattan 

🔁  När jag svänger i min hängiga matta,

är det riktigt svårt att fatta

att världen som jag ser

den kan plötsligt bli upp och ner.


⬇  Upp och ner, ⬆  oj, oj, oj, oj, oj, oj!

Jag vill ha mer, mer, mer!

⬇  Upp och ner, ⬆  oj, oj, oj, oj, oj, oj!

Jag vill ha mer, mer, mer. 

⬇  Upp och ner, oj!


Lägg Lilla Smulan i hängmattan (stå upp och håll Smulan i famnen, fäll sedan ut armarna från  
kroppen så att Smulan halvligger i famnen med huvudet vilandes i dina kupade händer)  

Rörelser: 
🔁  Sväng med kroppen och armarna så att hängmattan gungar från sida till sida. 

⬇  Håll nu Smulan tätt mot din överkropp. Fäll kroppen framåt på orden: ...Upp och ner...  
(Lilla Smulan hamnar nu “upp och ner” tryggt sittandes i famnen tätt mot din kropp). 
⬆   Kom långsamt upp i ett upprätt stående på orden: ... oj, oj, oj ...



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Bebisdopp 
⊚ Det kommer en våg med salta stänk. 

Det kommer en våg med solens blänk. 

💮  Men titta vad som sticker opp, ⬆  blopp, blopp, 

⏪  bebis som vill ta ett dopp. ⬇  Blopp, blopp!


⭕  Bebis som simmar, bebis simmar.

💮  Titta vad som sticker opp, ⬆   blopp, blopp, 

⏪  bebis som vill ta ett dopp. ⬇  Blopp, blopp!


Stå i ring. Håll Lilla Smulan i magläge, liggandes i flygplansläge (håll under mage och bäcken). 

Rörelser: 

Del 1 
⊚ Låt Smulan simma i en liten ring (cirkulera runt dig själv med gångsteg och en vaggande 
rörelse i överkroppen). 
💮  Låt alla de små Smulorna möta varandra i mitten av ringen.  

⬆  Lyft Smulorna högt upp mot taket på orden: ...blopp, blopp... 

⏪  Backa bakåt ut från ringens mitt. Sänk  

⬇   Smulorna lågt ner mot golvet på orden: ...blopp, blopp… 

Del 2 
⭕  Låt Smulan simma i en stor ring tillsammans med de andra Smulorna. 
Se del 1 
Del 1 och del 2 kan sjungas samtidigt. Växla stämmor.



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Så långt borta 

⏪  Så långt borta, så långt borta, så långt borta från mig.

Så långt borta, så långt borta, så långt borta från mig.


💮   Komma nära, komma nära, komma nära, nära mig.

Komma nära, komma nära, komma nära, nära mig.


Stå nära varandra i ring. Håll Lilla Smulan i famnen. Tillsammans skapar man en rytmorkester då 
några står för fingerknäpp och några andra står för: gnid och klapp mot ben. 

Rörelser: 

⏪  Backa bakåt ut från ringens mitt, samtidigt som man spelar i rytmorkestern. 

💮   Möt varandra i mitten av ringen, samtidigt som man spelar i rytmorkestern.



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Snabba fötter 

🦶 Snabba, snabba fötter. Snabba fötter kliver upp.

Klickljud med tungan. 
Snabba, snabba fötter. Snabba fötter kliver ner.

Klick… 
Snabba, snabba…


⬇  Åh nej! Jag ramlar ner. Åh nej! Jag ramlar ner,

⬆   Men jag reser mig, jag reser mig, jag reser mig igen 

🧹  för att borsta, borsta bort allt damm. Ratsch, ratsch…! 

Sång för små Smulor som är så pass stabila att de börjat kliva upp och ner för låga höjder, med 
stöd av en hjälpande hand. Använd en liten låg madrass eller en låg pall att kliva upp och ner 
på. Det går också att använda den vuxnes ben (sittandes på golvet) att kliva upp och ner på. 
Håll Smulan i händerna. 

Rörelser: 

🦶  Låt Lilla Smulan kliva upp och kliva ner så som texten beskriver. 

⬇  Fånga Lilla Smulan och låt Smulan ramla ner i i din famn. 

⬆  Låt Lilla Smulan ställa sig upp på sina ben igen. 

🧹 Borsta av Lilla Smulans kropp.



 

TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan

Ett slalomrace på stjärtlapp 
〰 På backens allra högsta topp har alla stjärtlappar radats opp.

〰 På backens…


ළ Där tränas det på höga hopp 🔁  på svängar och snabba ✋  stopp.


ළ Där tränas…


🏁  Hör opp! Till start! Klara, färdiga, gå!


 I ett slalomrace på stjärtlapp, i ett slalomrace på stjärtlapp,

♾  svänger alla lappar hit, svänger alla lappar dit,

🤪  svänger lapparna runt och det blir kalabalik,


 i ett slalomrace på stjärtlapp, i ett slalomrace på stjärtlapp,

     i ett slalomrace på stjärtlapp.




TEXT O MUSIK: DIANA MOLLTUN

Lilla Smulan
Lilla Smulan sitter på en stjärtlapp som i sin tur är placerad i den vuxnes knä. Den vuxne sitter 
med raka utsträckta ben och Lilla Smulan sitter med ryggen lutad mot den vuxnes överkropp. 
Håll i Smulans ben och kring stjärtlappens kant. 

Rörelser: 

〰 Skumpa med benen upp och ner så att det guppar i Lilla Smulans stjärtlapp. 

ළ Fäll överkroppen bakåt och gör samtidigt ett litet lyft så att Lilla Smulans ben och 

stjärtlappen lyfter från dina knä i framkanten. 

🔁  Fäll tillbaka överkroppen. Gunga åt vänster och åt höger och sedan stanna upp vid ordet: 

✋ …stopp... 

🏁  Öppna på benen som ett V och sätt Lilla Smulan, på stjärtlappen, mellan dina ben. 

 Vrid stjärtlappen som en ratt, fram och tillbaka.  
♾  Sväng hit, sväng dit och sväng i cirkel. 

🤪  Vrid stjärtlappen som en ratt, fram och tillbaka.  


