VISOR MED RÖRELSER


Huvud axlar knä och tå

(Text: Trad.) Huvud, axlar, knä och tå knä och tå huvud, axlar knä och tå knä och tå öga, öra
kinden klappen får huvud, axlar knä och tå knä och tå.


En liten båt

(Text: Lennart Hellsing) En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker en liten båt blir
ofta våt om magen när det stänker jag undrar vad den tänker. Den tänker att i böljan blå, där
simmar små, små fiskar den tänker att i böljan blå, där simmar små, små fiskar jag undrar vad
de viskar. De viskar att det finns en skatt, långt ned på havets botten de viskar att det finns en
skatt, långt ned på havets botten jag undrar vem som fått den. Jo, det var jag när jag fick dig,
för du var den där skatten! Jo, det var jag när jag fick dig, för du var den där skatten och jag
blev glad som katten!


I ett hus

(Text: Trad.) I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut. Haren skuttar fram så fort, klappar
på dess port. Hjälp ack hjälp ack hjälp du mig annars skjuter jägarn mig. Kom och kom i
stugan in, räck mig handen din.


Jag hamrar och spikar

(Text: Trad.) Jag hamrar och spikar, jag bygger en bil jag sågar och gnider och drar med min
fil jag målar och målar med tjockt och med tunt sen startar jag motorn och bilen kör runt tut
tut!


En kulen natt

(Text: Mora Träsk) En kulen natt-natt-natt, min båt jag styrde på havets vågade-vågade-våg,
så skummet yrde och vart jag sågade-sågade-såg på havets vågade-vågade-våg långt ner i
djupete-pete-pete-pet en fisk jag såg och det var du! styrde: fatta en låtsas-ratt och styr våg:
cosinus rörelse såg: spana av djup: peka nedåt du: peka på någon.


Imse vimse spindel

(Text: Trad.) Imse vimse spindel klättra upp för trån ned faller regent, spola spindeln bort upp
stiger solen, torka bort allt regn imse vimse spindel, klättra upp igen. Imse vimse spindel, slog
sig uppå tån ringde han till doktorn på sin telefon men doktorn var ej hemma, han fiska med
en vän så stackars imse vimse, fick ringa klockan fem.


Lilla snigel

(Text: Trad.) Lilla snigel akta dig akta dig, akta dig lilla snigel akta dig, annars tar jag DIG!

