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Tornerose var et vakkert* barn,
vakkert barn, vakkert barn.
Tornerose var et vakkert barn,
vakkert barn.

Hun bo´de på det høje slot,
Så kom den onde fe derind,
 ”Nu skal du sov’ i hundred’ år,”
Så voksed’ op en tjørnehæk,
Og tjørnehækken blev så stor,
Så kom den unge kongesøn,
” Nu må du ikke sove mer’,”
For nu skal alle more sig!

Tre små soldater, de vendte hjem fra krigen,
tre små soldater, de vendte hjem fra krigen,
og bum-bumme-lum.
De vendte hjem fra krigen.

Den første af dem i hånden bar en rose …
Oppe på slottet i vinduet sad prinsessen … 
”Lille soldat, så giv mig dog din rose … ”
”Lille prinsesse, så giv mig dog dit hjerte …”
”Lille soldat, så må du spør’ min fader …”
”Store hr. konge oh, må jeg få din datter?
”Lille soldat, du har jo ingen penge …”
”Nede i havnen der har jeg tre små skibe …”
”Det første af dem er fyldt med sølv til randen …”
”Det andet af dem er fyldt med guld til randen …”
“Det tredje af dem skal hjem min brud mig føre …”
”Lille soldat, så skal du få min datter …”
Bryllup blev holdt og vared’ otte dage …”

Tornerose var et vakkert barn

Tre små soldater

Lav meget gerne sanglegen med 
fagter og bevægelse på.

*smukt

Lad børnene selv tegne til hvert vers
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En kort en lang, en trekant, en stang, 
en klokke, der siger ding-dang.

En mand, en spand, en lille sjat vand. 
En lille sjat vand, en mand, en spand. 
En kort en lang, en trekant, en stang,
en klokke, der siger ding-dang. 

En mus, en kat, en gammel høj hat, 
en gammel høj hat, en mus, en kat. 
En kort en lang, en trekant, en stang, 
en klokke, der siger ding-dang. 

En snor, en kniv, et lokomotiv,
et lokomotiv, en snor, en kniv. 
En kort en lang, en trekant, en stang, 
en klokke, der siger ding-dang. 

En måne, en stjerne, en skov i det fjerne,
en skov i det fjerne, en måne, en stjerne, 
En kort en lang, en trekant, en stang,  
en klokke, der siger ding-dang.

Langt ud’ i skoven lå et lille bjerg,
aldrig så jeg så dejligt et bjerg.
Bjerget ligger langt ud’ i skoven.

På det lille bjerg der stod et lille træ,
aldrig så jeg så dejligt et træ.
Træet på bjerget.
Bjerget ligger langt ud’ i skoven.

På det lille træ der sad en lille gren,
aldrig så jeg så dejlig en gren.
Grenen på træet.
Træet på bjerget.
Bjerget ligger langt ud’ i skoven.

• Kvist
• Blad
• Rede
• Æg
• Fugl
• Fjer
• Pude
• Dreng (/pige)

En kort en lang

Langt ud’ i skoven lå et lille bjerg 

Lad evt. barnet selv tegne til

Lad evt. barnet selv tegne til
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Tre små kinesere på Højbro Plads 
sad og spillede på kontrabas, 
så kom en betjent, 
spurgte, hvad der var hændt. 
Tre små kinesere på Højbro Plads. 

Tra sma kanasara pa Hajbra Plads
sad ag spallada pa kantrabas, 
sa kam an batjant, 
spargta, hvad dar var handt. 
Tra sma kanasara pa Hajbra Plads. 

Tre sme kenesere pe Hejbre Pleds 
sed eg spellede pe kentrebes, 
se kem en betjent, 
spergte, hved der ver hendt. 
Tre sme kenesere pe Hejbre Pleds. 

Tri smi kinisiri pi Hijbri Plids 
sid ig spillidi pi kintribis,
si kim in bitjint, 
spirgti, hvid dir vir hindt.
Tri smi kinisiri pi Hijbri Plids. 

Tro smo konosoro po Hojbro Plods
sod og spollodo po kontrobos,
 so kom on botjont, 
sporgto, hvod dor vor hondt.
Tro smo konosoro på Hojbro Plods.

Tru smu kunusuru pu Hujbru Pluds
sud ug spulludu pu kuntrubus, 
su kum un butjunt, 
spurgtu, hvud dur vur hundt.
Tru smu kunusuru pu Hujbru Pluds.

Try smy kynysyry py Hyjbry Plys 
syd yg spyllydy py kyntrybys, 
sy kym yn bytjynt,  
spyrgty, hvyd dyr vyr hyndt. 
Try smy kynysyry py Hyjbry Plyds.

Træ smæ kænæsæræ pæ Hæjbræ Plæds
sæd æg spællædæ pæ kæntræbæs, 
sæ kæm æn bætjænt, 
spærgtæ, hvæd dær vær hændt. 
Træ smæ kænæsæræ pæ Hæjbræ Plæds. 

Trø smø kønøsørø pø Højbrø Pløds 
sød øg spøllødø pø køntrøbøs, 
sø køm øn bøtjønt, 
spørgtø, hvød dør vør høndt. 
Trø smø kønøsørø pø Højbrø Pløds. 

Trå små kånåsårå på Håjbrå Plåds 
såd åg spållådå på kåntråbås, 
så kåm ån båtjånt, 
spårgtå, hvåd dår vår håndt. 
Trå små kånåsårå på Håjbrå Plåds.

Tre små kinesere


