
Lekkort - sånger

Blinka lilla stjärna Sjung Blinka lilla stjärna

Sången

Blinka lilla stjärna där 

Hur jag undrar vad du är 

Fjärran lockar du min syn 

Likt en diamant i skyn 

Blinka lilla stjärna där 

Hur jag undrar vad du är

Prova gärna ...

Det finns enkla rörelser till sången 
som är trevliga att göra.

Om materialet
Klipp ut längs den röda linjen. Vik till dubbelsidigt längs den gröna linjen. Plasta in / laminera.

Ett material från habiliteringen i Region Uppsala www.regionuppsala.se/tidigintervention  
Bilsymboler från Bild från www.bildstod.se. Bas: Arasaac, Sergi Palao.  
För info om symbollicenser: www.vgregion.se/ov/dart/licenser/ 

https://regionuppsala.se/tidigintervention
https://regionuppsala.se/tidigintervention


I ett hus vid skogens slut
Sjung I ett hus ...

Sången

I ett hur vid skogen slut 

liten tomte tittar ut 

Haren skuttar fram så fort 

Knackar på dess port

”Hjälp ack hjälp ack hjälp du mig 

annars skjuter jägarn mig”

”Kom, ja kom i stugan in 

räck mig handen din”

Prova gärna ...

Det finns enkla rörelser till sången 
som är trevliga att göra.

Om materialet
Klipp ut längs den röda linjen. Vik till dubbelsidigt längs den gröna linjen. Plasta in / laminera.

Ett material från habiliteringen i Region Uppsala www.regionuppsala.se/tidigintervention  
Bilsymboler från Bild från www.bildstod.se. Bas: Arasaac, Sergi Palao.  
För info om symbollicenser: www.vgregion.se/ov/dart/licenser/ 

https://regionuppsala.se/tidigintervention
https://regionuppsala.se/tidigintervention


Imse Vimse spindel Sjung Imse Vimse spindel

Sången

Imse Vimse spindel 

klättrar uppför trå´n 

Ner faller regnet 

spolar spindeln bort 

Upp stiger solen 

torkar bort allt regn 

Imse Vimse spindel 

klättrar upp igen

Prova gärna ...

Det finns enkla rörelser till sången 
som är trevliga att göra.

Om materialet
Klipp ut längs den röda linjen. Vik till dubbelsidigt längs den gröna linjen. Plasta in / laminera.

Ett material från habiliteringen i Region Uppsala www.regionuppsala.se/tidigintervention  
Bilsymboler från Bild från www.bildstod.se. Bas: Arasaac, Sergi Palao.  
För info om symbollicenser: www.vgregion.se/ov/dart/licenser/ 

https://regionuppsala.se/tidigintervention
https://regionuppsala.se/tidigintervention


En kulen natt Sjung En kulen natt

Sången
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 ned i djuppetti petti petti pett 
en fisk jag såg ... och det var DU

Prova gärna ...

Det finns enkla rörelser till sången 
som är trevliga att göra. 
Vid sista strofen ”... och det var DU” 
så piper du barnet i magen.

Om materialet
Klipp ut längs den röda linjen. Vik till dubbelsidigt längs den gröna linjen. Plasta in / laminera.

Ett material från habiliteringen i Region Uppsala www.regionuppsala.se/tidigintervention  
Bilsymboler från Bild från www.bildstod.se. Bas: Arasaac, Sergi Palao.  
För info om symbollicenser: www.vgregion.se/ov/dart/licenser/ 

https://regionuppsala.se/tidigintervention
https://regionuppsala.se/tidigintervention


Kalle Anka satt på en planka
Sjung Kalle Anka

Sången

Kalle Anka satt på en planka 

ropade såhär ... 

Mamma, mamma, se så stor jag är!

Kalle Anka satt på en planka 

ropade såhär ... 

Pappa, pappa, se så stor jag är!

Prova gärna ...

När ni sjungit ”ropade ...” så kupar ni händerna 
vid munnen och fortsätter sjunga.  
När ni kommer till ”se så stor jag är”  
sträcker ni upp händern och gör er stora.

Om materialet
Klipp ut längs den röda linjen. Vik till dubbelsidigt längs den gröna linjen. Plasta in / laminera.

Ett material från habiliteringen i Region Uppsala www.regionuppsala.se/tidigintervention  
Bilsymboler från Bild från www.bildstod.se. Bas: Arasaac, Sergi Palao.  
För info om symbollicenser: www.vgregion.se/ov/dart/licenser/ 

https://regionuppsala.se/tidigintervention
https://regionuppsala.se/tidigintervention
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