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Inspiration til Se min kappe (se min kjole) -  farvetasken  

(10 små kapper i forskellige farver)    

Målgruppe : store vuggestuebørn og små børnehavenbørn. 

 

Mutter & mus’ Rundkredsleg:  

Denne leg er god til at lære selv at være i fokus, og også lære at lade andre være i 

fokus, og kan bruges til mange forskellige sange.  

 

Sådan leger man rundkredslegen: 

Alle børn med og uden kostumer (uden kostumer: børn som gerne vil være med i 

legen uden at være klædt ud – måske får et af børnene lyst til at være klædt ud 

næste gang ) står i en rundkreds med hinanden i hånden.  

Den farve  som er i fokus går ind i midten af rundkredsen, og de andre står med 

hinanden i hånden eller går rundt i rundkredsen, mens de synger. Når der skal 

synges om den  næste farve, træder barnet fra midten tilbage i rundkredsen og det 

næste træder ind. 

Mens sidste vers synges, går alle ind imod midten og derefter tilbage igen.  

 SLUT   

  

http://www.mutterogmus.dk/
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Se min kappe (Oprindelig  ”Se min kjole” af Gunnar Nyborg Jensen)   

Se min kappe den er GRØN som græsset, 

alt hvad jeg ejer det er grønt som det, 

det er fordi, jeg elsker alt det grønne  

og fordi en jæger er min ven  

BLÅ som havet - en sømand er min ven  

Rød som rosen – et postbud er min ven   

SORT som kullet - en skorstensfejer er min ven   

GUL som solen - en kineser er min ven  

BRUN* som jorden– en bjørn er min ven   

LILLA* som violen – en heks! er min ven   

LYSERØD* som grisen – en prinsesse er min ven   

ORANGE* som appelsinen – en orangutang er min ven  

MANGE FARVER - en maler er min ven   

*= nye vers fra mutter & mus  

Andre vers forslag  (fra pædagog Inger Byrnak, Vedbæk børnehus):   

Se min kappe den er pink som læbestiften  

Alt hvad jeg ejer det er ligesom den  

Det er fordi jeg elsker alt i pink  

og fordi en prinsesse er min ven   

Se min kappe lyserød med sløjfe (eller striber, pletter)  

Alt hvad jeg ejer det er ligesom den  

Det er fordi det er min yndlingsfarve  

og fordi en prinsesse er min ven -   eller fordi at Grisling er min ven”.   
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Andre idéer til brug:  

1. Hav en snak om farver og også hvordan de kan f.eks. indgå i dyr.  

 Gul, rød, blå = papegøje, grøn = frø etc  

2. Hvilken farve får man hvis man blander gul og blå  

 (gul og blå går ind i midten og venter på det rigtige svar kommer ind)  

3. Hvilke farver er der i en regnbue og i hvilken rækkefølge kommer de?  

4.  Hvis man stiller rød, gul, grøn på række – som farverne i et lyskryds – hvad må 

man så?  

 Når rød strækker armene ud til siderne (rødt lys tændt), gul og grøn står med 

armene ned langs siden.  

 Gul står med armene strakt ud til siderne, rød og grønt står med armene ned 

langs siderne.  

 Og Grøn står med armene ud til siderne, og rød og gul med armene ned langs 

siderne. 

5. Der kommer nok også nogle sjove forslag og ideer til nye vers!  

Send dem gerne til mutter & mus (www.mutterogmus.dk/kontakt 

 

 

 

 

God fornøjelse 

http://www.mutterogmus.dk/
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