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Tag afsæt i: ”Tornerose var et vakkert barn”.
I og børnene får skabt et lille teaterstykke, hvor sanglegen og den spontane dramatisering bliver til jeres
lille teater.
Det er godt at tage afsæt i noget kendt, så har børnene lettere ved spontant at dramatisere med forskellige
bevægelser, replikker og figur.
Det er vigtigt, at den voksne sætter den overordnede ramme, dog ikke for stram. Vi synger sangen
sammen, taler med børnene om handlingen og om hvilken figur børnene har lyst til at være.
Der skal være plads til improvisation og gerne fra dag til dag, for det vigtigste er, at børnene får lov til at
lege og den voksne sammen med børnene får skabt: ”magiske øjeblikke”.
·
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Hvem ved en dag kan skønjomfruen måske have en hund eller en kat?
Hvad med hendes far og mor? Hvem er de og hvordan ser de ud?
Hvad med den ædle ridder har han en ven eller to?
Er den onde fe blevet til en drage? (dragen kan jo være en bamse eller en anden legetøjsfigur)

Her er det kun fantasien der sætter grænser for legen…
I bestemmer selv hvor tit og hvornår I vil lege sanglegen. Selve sangen finder I herunder.
Men et er sikkert - legen passer perfekt inde i riddersalen på Spøttrup Borg.

”Skønjomfruen var et vakkert barn”
Mel: ”Tornerose var et vakkert barn”
Skønjomfruen var et vakkert barn
Vakkert barn, vakkert barn.
Skønjomfruen var et vakkert barn
Vakkert barn, vakkert barn.
Hun bo ‘de på den store borg
Store borg, store borg
Hun bo ‘de på den store borg, store borg
Så kom den onde fe derind
Fe derind, fe derind
Så kom den onde fe derind, fe derind
Nu skal du sov’ i hundred år
Hundred’ år, hundred’ år
Nu skal du sov’ i hundred’ år, hundred’ år
Så voksed’ op en tjørnehæk
Tjørnehæk, tjørnehæk,
Så voksed’ op en tjørnehæk, tjørnehæk
Og tjørnehækken blev så stor
Blev så stor, blev så stor
Og tjørnehækken blev så stor, blev så stor
Så kom den unge riddersøn
Riddersøn, riddersøn,
Så kom den unge riddersøn, riddersøn
Nu må du ikke sove mer’
Sove mer’, sove mer’
Nu må du ikke sove mer’, sove mer’
Og ridderen danser med sin brud,
Med sin brud, med sin brud
Og ridderen danser med sin brud, med sin brud
Og nu skal alle more sig,
More sig, more sig
Og nu skal alle more sig, more sig.

