
Tekst og musik:  
Clara Aaholm 
Musikflyveren 

 

  I denne sang er der en forsanger der synger for, og et kor der gentager forsangerens sang.  
  Når forsangeren synger “Og den hopper sådan her”, skal man danse ligesom dyret. 

||: Vi ska’ ud på eventyr! :|| 
||: Ud og se på skovens dyr :|| 
||: Der er noget ved søen der :|| 
||: Prøv at sig mig hvad du ser :|| 

Er det et pindsvin?  - Nej 
Er det en skovsnegl?  - Nej 
Hva’ det så?  - En frø! 
Og den hopper sådan her! 

 

||: Vi ska ud på eventyr :|| 
||: Jeg ka’ se et andet dyr :|| 

Er det en spætte? - Nej 
Er det en musvåge? - Nej 
Hva’ det så?    - En ugle 
Og den flyver sådan her! 

 

||: Vi ska’ ud på eventyr :|| 
||: Jeg ka’ se et hurtigt dyr :|| 

Er det en ræv? - Nej 
Er det en snegl? - Nej 
Hva’ det så?  - En hjort! 

Og den løber sådan her! 

Skoven er så fuld af dyr, men nu ska’ jeg hjem 
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Tekst og fagter:  
Clara Aaholm &  

Sofie Christiansen 
Musikflyveren 

 

Remse:  
Oppe på den store himmel,      
kan man se en stjernevrimmel.  
Hov, der var et stjerneskud,  
jeg vil flyve helt derud.  

Når jeg ligger på min pude,  
kan jeg se igennem min rude,  
at det blinker og blinker og blinker derude.  

Men så kommer der en lille fe,  
og hvisker: “Alt kan ske”.  
Sæt dig op på mit tæppe, og tæl til 10.  
Så skal du se noget trylleri: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fagter: 
Før armene over hovedet og tegn en himmel 
Prik i luften, for at tegne stjernerne på himlen 
Hurtig håndbevægelse, som et stjerneskud 
Flyvearme 

Sov på hænderne, med hovedet på skrå 
Før hænderne op over øjnene, og kig langt 
Ved “Blinker”, laves blink med hænderne 

Form en sommerfugl med hænderne 
Før hænder op til munden og hvisk 
Tegn et tæppe under dig. 
Lav tryllestøv med fingrene 

Tæl med hænderne 
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Ønsket med denne remse er, at den kan bruges til en rolig stund - en pause i aktiviteterne, 
eller som en overgang fra en høj-energisk aktivitet til en roligere aktivitet. 
  
Sig evt. remsen to gange: Én gang hvor børnene hører den, og én gang hvor du inviterer 
børnene til at være med. 
 
Tæl stille sammen til sidst.



Tekst og musik:  
Sofie Christiansen 

Musikflyveren 

Du og jeg, vi flyver nu 
Det’ bare dig og mig 
Vi flyver over byen nu 
Kom nu, kom med 
Vi ta’r afsted nu 

Og vi vil flyve højt derop 
Vi flyver op til verdens top 
Vi flyver over byen 
bryder gennem skyen - 
Dig og mig 

For du og jeg, vi flyver nu 
Det’ bare dig og mig 
Vi flyver over byen nu 
Kom nu, kom med 
Vi ta’r afsted nu 

Og vi vil flyve langt omkring 
ud og se på alverdens ting 
Og vi kan mærke vinden, 
og den aer kinden 
Dig og mig 

 

Og når det bliver mørkt min ven 
Så vil vi drage hjem igen  
Vi flyver højt på himlen 
midt i stjernevrimlen 
Dig og mig. 

Vi flyver højt på himlen 
midt i stjernevrimlen 
Dig og mig. 
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