Ramsor
1. Baka baka liten kaka (Knåda på barnets mage)
Rulla rulla liten bulla (Låtsa rulla två bullar på barnets mage)
Ringla ringla liten kringla (Gör kringelrörelser på barnets mage)
Och sockra den (Pudra lätt med fingrarna)
Och nagga den (Picka med fingrarna)
Och skjuts in i ugnen (Upp med barnets fötter i luften)
Smulorna de små till fåglarna de gå.
2. Här är Tomte Röd och här är Tomte Grå
Tomte Röd han kan vinka,
Tomte Grå han kan vicka.
Tomte Röd han gömmer sig
och Tomte Grå han klämmer sig.
Här är Tomte Röd
och här är Tomte Grå,
nu är det dags att gå.
3. Julen kommer har vi känt, när adventsljuset är tänt.
Julen halvvägs är i huset, när vi tänder andra ljuset.
Tredje ljuset lyser klart, nu så kommer julen snart.
Fyra ljus och doft av gran, snart är vi framme vid dopparedan.
4. En snöflinga faller mot marken ner
och titta där kommer fler och fler.
Och marken blir vit av flingorna alla
och barnens händer de blir så kalla.
Då värmer vi dom så här
(Gnugga händer mot varandra och blås på dem)
och tar vantar på så där.

5. Fem små snöflingor satt på ett tak. (Håll upp fem fingrar)
En sa: Jag vill ut och yra!
Så blev det bara fyra.
Fyra små snöflingor satt på ett tak. (Håll upp fyra fingrar)
En sa: Jag vill inte vara med!
Så var de bara tre.
Tre små snöflingor satt på ett tak. (Håll upp tre fingrar)
En sa: Jag vill ut och gå!
Så var de bara två.
Två små snöflingor satt på ett tak. (Håll upp två fingrar)
En smälte se’n.
Så var de bara en.
En liten snöflinga så ensam var. (Håll upp ett finger)
Den blev en istapp,
och så var de inga kvar.
6. Det duggar det duggar. (Pekfingrarna i golvet)
Det regnar det regnar. (Alla fingrar i golvet)
Det haglar det haglar. (Knogarna i golvet)
Det blixtrar det blixtrar. (Slå med armarna i luften)
Det dundrar det dundrar. (Banka med knutna nävar i golvet)
Alla barnen springer hem. (Händerna bakom ryggen)
7. Fem små skogsmöss lekte med en myra, (Håll upp fem fingrar)
en sprang bakom trädet, så var de bara fyra. (Göm handen bakom ryggen)
Fyra små skogsmöss något skoj fick se, (Håll upp fyra fingrar)
en sprang bakom trädet, så var de bara tre. (Göm handen bakom ryggen)
Tre små skogsmöss skulle ut och gå, (Håll upp tre fingrar)
en sprang bakom trädet, så var de bara två. (Göm handen bakom ryggen)
Två små skogsmöss lekte med en sten, (Håll upp tre fingrar)
en sprang bakom trädet, så var det bara en. (Göm handen bakom ryggen)
En liten skogsmus hittar inte hem, (Håll upp ett finger)
den sprang bakom trädet och se....där var alla fem.
8. En ekorre i granens topp
sade: vill du komma opp?
Hoppa och klättra ett slag,
bara gör precis som jag!
Pojken sa: du skojar nu,
jag är inte vig som du!

9. Ett o två o tre o fyra upp för benet kryper en myra (Kryp med fingrarna på barnets ben)
Fem o sex o sju, myran kittlas nu (Kittla på benet)
Åtta-nio-tio och elva o tolv, magen är som ett discogolv. (Fingarna
dansar på magen)
Sakta kryper myran in under lilla hakan din (Fingararna under hakan)
och biter i ditt skinn, aj! (Kittla)

10. Fem små lingon satt på en tuva
Fyra små lingon växte på en tuva
ett ville inte längre vara me´, så var dom bara tre.
Tre små lingon växte tätt som så
ett trilla bort, så var dom bara två.
Två små lingon satt då lite snett,
ett blåste bort så var det bara ett.
Ett litet lingon på marken fanns kvar
så kom snön, så var det inget kvar.
Men till nästa höst igen, kom alla lingon fem.
11. Det var en gång ett litet troll (Visa med händerna hur litet trollet är)
som bodde i en strut (Forma händerna som ett V)
och varje gång man knacka på (Knacka på handen)
så ropa han – Tittut! (Håll händerna för ansiktet – öppna - ”Tittut”!)
12. Lilla hästen Plopp (Galoppera med armarna)
red uti galopp backe upp och backe ner tills han inte orka’ mer.
In i stallet gick han då, (Forma ett stalltak med händerna)
mumsa havre i en vrå. (Håll upp ena handen som en skål. Mumsa med
den andra)
Sen ska hästen sova sött, (Sätt ihop händerna)
för han är så väldigt trött. (Luta huvudet mot händerna)

13. Jag bygger ett torn (Knutna nävar staplas på varandra)
Jag bygger det ända upp till vårt tak
Men tornet det svajar och det vajar, (Skaka och vaja med händer och
armar)
Det skakar och det knakar
Och det faller ihop med ett brak! (Slå händerna i golvet)
Ojojojoj (Händerna på kinderna, rist på huvudet)
Jag bygger ett torn (Knutna nävar staplas på varandra)
Jag bygger det ända upp till vårt tak

14. Bom-bom, bom-bom låter stora trumman (Trumma på magen)
Tick-tack, tick-tack klockan går (Vicka på huvudet)
dripp-dropp, dripp-dropp regnet faller sakta (Låt fingrarna slå mot golvet)
dunk-dunk, dunk-dunk hjärtat slår (Klappa på bröstkorgen)

15. Här kommer en mus (Vandra med fingrarna över barnet)
och den hoppar och sprallar
den kryper och krallar
den tigger om hus
och får han inget hus.. så säger han piiip (Kittla barnet)
Det kommer en råtta
den kryper och går (Vandra med fingrarna över barnet)
piper och skriker
och han tar vad han får! (Kittla barnet)
Här kommer räven (Vandra långsamt med fingrarna över barnet)
vandrande på vägen, han lunkar och går och han tar vad han får
...och han kramar lilla (barnets namn) om det går.
16. Fem fina fåglar satt på en gren (Räkna med fingrarna)
En flög iväg då var det bara en, två, tre, fyra fåglar kvar
Fyra fina fåglar satt på en gren
En flög iväg då var det bara en, två, tre fåglar kvar
Tre fina fåglar satt på en gren
En flög iväg då var det bara en, två fåglar kvar
Två fina fåglar satt på en gren
En flög iväg då var det bara en fågel kvar
En fin fågel satt på en gren
Den flög iväg så var det bara grenen kvar.

17. Regnet smattrar, smatt, smatt, smatt. (Låt fingrarna spela på golvet)
Stormen viner (Gör svepande armrörelser)
Men vad händer nu? (Lyssna med ena handen bakom örat)
Stormen tystnar.
Regnet är slut.
Kom så springer vi ut. (Ropa högt och spring med fingrarna över golvet)

18. Igelkotten rund och go (Forma en igelkott med händerna)
kryper ur sitt lilla bo (Öppna händerna)
När den någonting ser (Visa på ögonen)
taggarna uppåt kör (Händerna stäcks upp i luften med utspärrade fingrar).

19. Fem små träd uti skogen stå (Visa fem fingrar)
Alla bär löv på sina grenar små (Svepande rörelser med armarna)
Löven till marken de falla så här (Virvlande rörelser med händerna ner mot marken)
Vinden den blåser med väldig fart (Blås och svep med händerna)
Virvlar upp löven så att de snart (Blås och virvla med händerna ner mot marken)
flyger upp i luften i sväng (Virvla med händerna uppåt)
men dalar så ner till marken igen (Dalande rörelser med händerna ner mot marken)
Lägger sig ned bland mossor och bär. (Barnet kryper ihop på golvet)

20. Fjärilen flyger glad bland blommor och blad 							
(Fäst tummarna i varandra, flaxa med händerna)
Så blir den trött och somnar sött (Lägg handen mot kinden, låtsas sova)

21. Tummetott, slickepott (Håll barnets hand knuten och räta ut ett finger i taget)
långeman,
gullebrand,
och lilla vickevire
som satt i askan och spann (Sätt en liten puss på lillfingret)

22. Pelle klättrar högt i trädet (Låt två fingrar klättra längs ena armen)
högt så ingen annan ser det,
ifrån gren till gen han går, (Spreta med ena handens fingrar)
nästan fågelboet når (Forma händerna till ett fågelbo)
Men då knakar det
och då brakar det (Klappa i händerna)
och pladask (Låt händerna falla i knät)
ligger han på marken.

23. Jag har ett litet äpple (Forma händerna till ett äpple)
som nyss jag fick av mor:
Därinne finns ett kärnhus,
där tio kärnbarn bor. (Spreta med båda händernas fingrar)
I varje rum av huset två kärnbarn får sova (Sätt upp två fingrar)
Där ligger de och drömmer
om sol och ljus och vår. (Lägg handen mot kinden, låtsas drömma)

24. Jag har en nyckelpiga uti handen, (Visa handflatan)
och nu så kryper den uppför armen, (Gå med två fingrar uppför armen)
men plötsligt flyger den sin kos. (Fäst tummarna i varandra, flaxa med händerna)
Kanske sätter den sig på någons nos. (Peka på nästippen)

25. Roa, rua, ria, ralla
alla mogna äpplen falla
Faller ett så faller två (Barnen faller till marken ett efter ett)
och faller hundra
faller alla.

26. Den lilla grisen, den ska gå på torget. (Börja med stortån)
Den lilla grisen, den får stanna hemma.
Den lilla grisen, den får sylt och kaka.
Den lilla grisen, den får också smaka.
Den lilla grisen, den säger ouiii, ouiii, ouiii. (Sluta med lilltån)

27. 8 ben har spindelmor (Sätt upp 8 fingrar)
6 har mamma myra (Sätt upp 6 fingrar)
Kossan hon har 4 (Sätt upp 4 fingrar)
Lilla Maja har bara 2 (Ställ dig upp och spring)
men hon springer fort ändå.

28. Skogen står stilla och tyst (Räck upp armarna som träd)
Knappast hörs ett knyst (Sätt ena handen bakom örat)
men om jag riktigt noga tittar
en kantarell jag kanske hittar (Sätt fingret under handflatan)
Ouiii, ouiii, ouiii så börjar vinden vina (Svaja med kroppen)
och bladen virvlar ner (Händerna dalar ner)
Ett täcke det blir för blommor små
som sömniga på marken stå. (Luta huvudet sömnigt ner, snarka)

29. En hungrig mus kom ut ur sitt hus (Gå med fingrarna över barnets kropp)
och såg efter mat, i kopp och fat. (Leta med fingrarna)
Om jag letar och letar, natt som dag
så hittar jag väl en munsbit, jag.
En liten bit här, och en liten bit där...(Leta och kittla samtidigt, på olika ställen )
Det räcker för mig som liten är.

30. Fem små musbarn har musmor (Spring med den ena handens fingrar i den
andra handen) Vill du veta var de bor? (Kupa händerna) Under trädens rötter
springer de på snabba fötter (Spring med den ena handens fingrar i den andra
handen)Över stock över sten Hoppar de på små, små ben (Hoppa med ena
handens fingrar på barnet)

