
Remse
næse, øjne, ører, mund
julen er en herlig stund
fødder tramp og hænder klap
dreje på en trylleknap!

Fagter 
peg på næse, øjne, ører, mund
lav en stor cirkel i luften
tramp og klap
hænder vrid i luften

Juleremse



Nissedrenge nissepiger
Remse
En to tre fire
nissedrenge nissepiger
kravler op på nissestiger
de har nissehuer på
og de kan på et ben stå!

Fagter
4 tramp
4 klap på lår
hænder op - kravler på ”stige”
form nissehue på hoved
stå på et ben



Fagter 
klask hænder mod hinanden på ”dip dap”
gentag fagter
hænder knyttes mod skulder – ”holde sæk op over skulder”

tramp med fødder på ”dip dap”
gentag fagter
lav raketspids med arme op over hovedet  
og HOP!   (Fortsæt gerne med flere variationer)

Remse
Dip dap drillenisse
dip dap nu er du væk
i en sæk med lakridskonfekt!

Dip dap drillenisse
Dip dap nu er du væk
i en rigtig rumraket!

Dip dap drillenisse



Remse
Klokken kimer
ding dang dong
klip en nisse i karton
klokken kimer
ding dong dang
juleord og julesang.

Fagter 
hive i klokkestreng

klippebevægelser
hive i klokkestreng

skrive i håndflade

Klokken kimer



Remse
Når det regner
er der klejner
når det sner
får vi fler
der er klejner
til vi segner
tag en mer’
bom klaver!

Fagter 
fingre ”drysser” ned
 
form snebold i hænder
 
den ene håndflade åbner
den anden håndflade åbner

Når det regner er der klejner



Remse
Frost frost 
vanter på
frost frost
op at stå
frost frost
ud at gå
mærk din kolde storetå.

Fagter 
sidde ned
tag vanter på

rejse sig op

gå på stedet
mærke på storetåen

Frost frost vanter på



Remse
Inde i mit kræmmerhus
er der sodavand med brus
og en dejlig pebernød
der gør maven rund og blød.

Inde i mit kræmmerhus
bor en lillebitte mus
den gynger i en hængekøje
i sin røde juletrøje.

Inde i mit kræmmerhus
sover sødt vor lille mus
i den stille julenat
synger englene godnat.

Fagter 
tegne en trekant i luften
drikke af flaske
form lille rund kugle med 2 fingre
cirkelbevægelse på mave

tegne en trekant i luften
lave museører på hoved
hænder laver vugge - gynger fra side til side
kryds hænder og stryg arme

tegne en trekant i luften
hænder samles på kind
tegne stor cirkel
oprejste samlede håndflader 

Inde i mit kræmmerhus



Remse
Kom og vær med så laver vi en skorsten
kom og vær med - vi kravler ind i den!
Skorsten er tykke, skorsten er tynde
skorsten er små og store og grå.

Kom og vær med så laver vi en skorsten
kom og vær med - vi kravler ind i den!
Nu er det jul, og hvem kommer der?
Ned i min skorsten - kan du gætte hvem det er?

Fagter 
tegne stor firkant i luften
kravlebevægelser med hænder
”puste” sig op med arme ud fra krop
gøre sig  ”tynd” med arme tæt ind til krop

tegne stor firkant i luften
kravlebevægelser med hænder
spejde – hænder for pande

Kom og vær med  
så laver vi en skorsten



Nissernes land

Gætteleg:  Find en gammel kasse, et skrin, en nissehue 
eller en kuffert og put nogle forskellige ting i, som 
kunne stamme fra Nissernes land. Det kan være noget 
julet, noget nyt, gammelt, hårdt, blødt, magisk, mystisk, 
sjovt og skørt. Brug evt. ordkortet ”Nisselandskab” i 
tilknytning til legen.

Syng sangen og lad Søren Banjomus eller et af børnene  
på skift tage en ting frem, som I kan udforske sammen:  
• Hvad er det for en ting? 
• Har den et navn? 
• Hvad hedder tingen mon på nissesprog? 
• Hvad bruger nisserne tingen til i deres land?  

En leg, hvor I kan slippe fantasien og  
forestillingsevnen løs og bruge syns-  
og følesans.

Remse
Ved du, hvad jeg fandt i nissernes land
- i nissernes land?
Jeg har det lige her, fortæl mig hvad det er
- fortæl mig, hvad det er!

Fagter 
2 tramp og 2 klap på lår
arme strækkes frem og hænder åbner
2 tramp og 2 klap på lår
arme strækkes frem og hænder åbner



Remse
Kif kaf kuffert

Hvad gemmer du mon på?

Kif kaf kuffert

Nu åbner vi dit låg!

Fagter 
Klap på lårene i takt med remsen

Kif kaf kuffert


