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Ta loss korten ur ramen och lägg dem i en påse. Barnet kan ta ett kort i taget för en gemensam lässtund.

#läsgåvan #geläsningigåva #enkvartomdagen är #enkvarttillsammans



Det kommer en mus

Det kommer en mus som letar 
efter hus,
inte här,
inte här,
inte här,
men HÄÄÄÄÄR

Vandra med ett par av dina fingrar över 
babyns kropp. Vid “HÄÄÄÄR” trycker du ditt 
pekfinger till exempel i magen, eller kittlar 
under babyns haka.

En liten liten ärta

En liten liten ärta
En liten ärta
En liten ärta
En liten ärta
Och en STOOR
STOOR BÖNA!

Ta tag i babyns tår i tur och ordning från 
lilltå till stortå (= stor böna).

Prästens lilla kråka

Prästens lilla kråka
Skulle ut och åka
Ingen hade hon som körde.
Än slank hon hit,
Än slank hon dit,
Och än slank hon ner I diket.

Sätt babyn över dina knän. Gunga hen från 
sida till sida medan du håller hen under 
armarna. Vid “Och än slank hon ner i diket” 
låter du babyn dyka ner mellan dina knän.

Klappa, klappa händerna
Klappa, klappa händerna
Tussa, tussa hundarna
Räven kommer, räven kommer
Ta inte bort, ta inte bort…
Mammas lilla gullegris!

Klappa babyns händer, håll i dem med dina 
händer och locka hundarna och fös undan 
rävarna. Till sist omfamnar du babyn.

Tummetott, slickepott
Tummetott,
Slickepott,
Långeman,
Gullebrand
Och lilla Vicke Vire.

Håll babyns fingar mellan din tumme och 
ditt pekfinger i tur och ordning, från tumme 
till lillfinger. Ruska lite i lillfingret när du 
slutar.

Det var en gång  
ett litet troll

Det var en gång ett litet troll
som bodde i en strut
Och varje gång man knacka på
så ropa han – Tittut! 

Täck babyns ansikte med t. ex. en duk, ett 
klädesplagg eller din hand. När du säger “så 
ropa han - Tittut!” så drar du bort det som 
täcker babyns ansikte så ni ser varandra.

Tåtisse, fotbisse

Tå tisse
Fot bisse
Ben borre
Knä knorre
Lårvecken
Och PIIIP
i vällingsäcken.

Ta i babyns tå, fot, ben, knä. Kittla varligt 
i ett lårveck och tryck i magen när du 
säger “i vällingsäcken”.

Vem kan segla  
förutan vind?

Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från  
vännen sin?
Utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind,
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min
Utan att fälla tårar.

Ro, ro barnet

Ro, ro barnet
Katten hänger i garnet.
Ro, ro lilla barn
Katten hänger
i mammas garn.

Ro, ro barnet
Katten hänger i garnet
Ro, ro lilla vän
Kitten kommer
Nog loss igen.


