
 

  

Uge 1 

  

Tema: Mad 

  

Byder alle velkommen, siger goddag til baby og forælder, når de kommer ind af 

døre, spørger hvad de hedder. Har forinden lagt et tæppe (el.lign.) på gulvet, hvor 

babyerne kan ligge, og forældrene sidder rundt om tæppet.  

 

Husk at sige at de gerne må lægge babyerne på tæppet, da de fleste ellers vælger 

at sætte sig ved væggen med babyerne indtil timen starter. 

 

Spørg om der er nogen der kender til babytegn, som har brugt det før med egne 

eller andres børn, evt hvor de har hørt om BabySigning. 

 

Fortæl kort om dig selv, og om BabySigning, og hvordan de får mest ud af 

undervisningen (syng med, lav tegnene, øv derhjemme med baby. Vi underholder 

babyerne, mens forældrene lærer tegnene. Babyerne ligger på maven (eller sidder, 

hvis de er større), og kigger ind på midten/underviseren. Første gang kan være 

overvældende for babyerne, så der kan de med fordel ligge på ryg og kigge op på 

mor/far, eller sidde hos mor/far. 

 

Introsange (gentages ikke): 

Tid til BabySigning 

2 små hænder 

Ryste hænderne 

Navnesang 

  

Hvor er dyrene? Hvor er dyrene?  

Dyrene tages frem 1 ad gangen, mens jeg laver tegn for dyret. De lægges i midten 

af rundkredsen eller sættes på en tavle, eller cirkulerer rundt. Jeg tager altid dyr 

frem for 1 sang ad gangen. Dyrene fra de tidligere sange bliver fremme. 

 

Tavlesange (gentages 2-4 gange):  

Der sad 2 katte på et bord 

Oppe i Norge 

Oppe i lianerne 

  

 Så er det tid til at sige farvel til dyrene. Vi siger farvel til kattene (hej hej kattene, 

hej hej). Og vi siger farvel til trollene (hej hej trolle) etc. 



Rytmik 

Så skal vi allesammen op og danse. Trommelyd mens de rejser sig. Gerne lidt sang 

på: Danse danse danse danse danse danse danse… 

 

1: Kom så lille krop 

 

● Danse 

● Hoppe 

● Svinge 

● Dreje 

● Liste 

● Løbe 

● Hænge og dingle (hænge på hovedet) 

● Flyve 

● Kysse og kramme 

 

2: Giddy up 

● Elefant 

● Giraf 

● Drommedar 

● Hest 

 

3: Tørklæder - at gemme sig det er en leg 

 

4: Rasleæg - Vi rasler oppe + oppe på mit hoved 

 

Babyerne beholder rasleæggene mens vi synger temasangen 

 

Tema (gentages 2-3 gange): 

Sangen om mad 

  

 

Sæbebobler til Bubbles on Me. Alle babyer ligger på maven ind mod midten mens 

der pustes sæbebobler. 

  

Farvel-sang (gentages ikke): 

Nu skal vi snart hjem 

  

 

Tak for idag.  

Nogen spørgsmål, tegn I har brug for, andet? 

 



Her kommer jeg også med lidt tips og tricks. Det er kun første undervisningsgang 

at jeg fortæller og forklarer i starten. Alle andre gange sker det i de 10-15 minutter 

efter undervisningen. Dette er en vigtig del af holdet, da de som oftest har en del 

spørgsmål hen ad vejen. Første gang er der måske ikke så mange spørgsmål, så 

der spørger man lidt ind til babyerne, og sørger for at skabe en hyggelig stemning 

på holdet. 

  

  

  

  

 

 


