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Min mund
Titel Min mund

Rekvisitter Ingen

Underlag Ingen særlige krav

Antal deltagere 2-mange

Sådan gør I Syng sangen og lav de tilhørende fagter til undervejs.

Efter hvert lille udsagn, kan man yderligere bruge tid på at tale om, hvordan man ser ud, 
når man er forskrækket, træt, osv. Man kan også tale om, hvornår man selv var for-
skrækket eller træt sidst eller henvise til en episode, hvor et af børnene netop var i den 
sindstilstand: ”Kan I huske, da vi sad ude i haven i går og der var en lille fugl, der badede 
i en vandpyt? Der kom vi til at grine.”

Bag om legen Denne lille sang handler i al sin enkelhed om at sætte ord på nogle af de ting, vi kan 
gøre med vores mund. Blandt andet kan vi udtrykke forskellige sindsstemninger og 
dermed vise, hvad der sker indeni os, hvilke følelser vi er fyldt op af i lige det øjeblik. 
Samtidig lægger den op til, at man får mulighed for at bruge munden og hele ansigtet til 
at lave grimasser. Dermed trænes ansigtets og mundens finmotorik, som er så vigtig at 
beherske, for at forme og udtale ord.

Sangtekst Min mund, den er så sjov
den sidder lige i hovedet  (peg på munden)
Og hvis du kigger godt på mig (kig på en af de andre)
Så si ŕ den uden ord til dig
hvordan jeg har det indeni  (peg på dit bryst)
Hvad tror du den vil prøve at sige?  (lav spørgende arme)

Jeg er fræk    (rækker tunge)
Jeg er glad    (smiler)
Jeg er ked af det    (hæng med mundvigene eller træk dem ned  
	 	 med	fingrene)
Jeg synger en sang    (syng/nyn eller tral derudaf)
Jeg er skør    (lav en sjov grimasse)
Jeg er farlig    (blot tænderne og lav tigerklør)
Jeg har det varmt	 	 	 (munden	puster	på	hænder,	arme,	fødder,	 
  de andre)
Jeg er overrasket    (lav stor mund og overrasket udtryk)
Jeg er forskrækket    (se forskrækket ud)

Af Nanett Borre  Aktiviteter med sang
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Min mund den er så sjov. Den sid der- li' i hovedet. Og
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hvis du kig ger- godt på mig, så sir jeg ud en- ord til dig, hvor -
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dan jeg har det ind en- i. Hvad tror du jeg vil prøv at sige.
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Min mund

Tekst & Musik: Nanett Borre
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Jeg er fræk ( rækker tunge)

Jeg er glad ( smiler)

Jeg er ked af det ( Hæng med mundvigene eller trækker dem ned med fingrene)

Jeg synger en sang ( Syng/nyn eller tral derudaf)

Jeg er skør ( Lav en sjov grimasse)

Jeg er farlig ( blot tænderne og lav tigerklør)

Jeg har det varmt / (Munden puster på hænder, arme, fødder, de andre)

Jeg er overrasket ( lav stor mund og overrasket udtryk)

Jeg er forskrækket ( se forskrækket ud)
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Min mund, den er så sjov
den sidder lige i hovedet  (peg på munden)
Og hvis du kigger godt på mig (kig på en af de andre)
Så si ŕ den uden ord til dig
hvordan jeg har det indeni  (peg på dit bryst)
Hvad tror du den vil prøve at sige?  (lav spørgende arme)

Jeg er fræk    (rækker tunge)
Jeg er glad    (smiler)
Jeg er ked af det    (hæng med mundvigene eller træk dem ned  
	 	 med	fingrene)
Jeg synger en sang    (syng/nyn eller tral derudaf)
Jeg er skør    (lav en sjov grimasse)
Jeg er farlig    (blot tænderne og lav tigerklør)
Jeg har det varmt	 	 	 (munden	puster	på	hænder,	arme,	fødder,	 
  de andre)
Jeg er overrasket    (lav stor mund og overrasket udtryk)
Jeg er forskrækket    (se forskrækket ud)


