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1 

Solen skinner blomster åbner sig 

viser det at sommeren er på vej 

blomsterne de kommer fler´ og fler’ 

hele tiden vil de vokse mer’ 

vinden blæser blidt 

vor hoveder rokker lidt 

vinden blæser blidt 

vor hoveder rokker lidt 

2 

Regnen kommer ikke mere leg 

alle blomster de må lukke sig 

regnens dråber falder på os ned 

lige midt i vores blomsterbed 

sammen må vi stå 

med hovederne på skrå 

sammen må vi stå 

med hovederne på skrå 

3 

Solen skinner blomster åbner sig 

det er atter tid til blomster leg 

danser i ring i vores blomster seng 

danser i ring i vores blomster seng 

  



Bevægelser 
 
Alle står i en rund kreds. 

1. 

På ”Solen skinner blomster åbner sig” stræk armene over hovedet og lad dem falde ned langs siden i en bue. 

På ”viser det at sommeren er på vej” tag hinanden i hænderne og gå rundt. 

På ”vinden blæser blidt” stå stille og lav bølge-bevægelser med armene, mens I stadig holder hinanden i hænderne. 

På ”vor hoveder rokker lidt” rok med hovedet. 

 

2. 

På ”Regnen kommer ikke mere leg” lav regn med hænderne oppe fra og ned. 

På ”alle blomster de må lukke sig” tag hinanden i hænderne og gå ind mod midten. 

På ”regnens dråber falder på os ned” lad fingerne være regn, der falder på hovedet og løber ned ad kroppen. 

På ”lige midt i vores blomsterbed” sæt dig på hug og trom med fingerne på gulvet. 

På ”sammen må vi stå” rejs dig op. På ”med hovederne på skrå” læg hovedet på skrå. 

 

3. 

På ”Solen skinner blomster åbner sig” tag hinanden i hænderne og åbn kredsen. 

På ”danser i ring” dans rundt i stigende tempo (lystig dans) resten af sangen. 

Gentag de sidste linjer efter behag. 

  



Bevægelser - Vers 1 

 

  



Bevægelser - Vers 1 

 

  



Bevægelser - Vers 3 

 


