
KANIN

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

KANIN



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

FIN

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

SKUTTA

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

FIN



SKUTTA

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

SKUTTA



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

INGENTING

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

INGENTING



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

HEMLIGHET

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

14

Puppe kanin, ja han e så fin. Han skuttar omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Puppe kanin, ja han e så fin. Han gömmer små ägg under din bädd. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

Kanin. Forma öron med pek och mit
tfinger och för mot skalpen.

Hemlighet. Vänd om och rör hand
flatorna enligt bild.

Fin. Enligt bild, för händerna utåt.

Vet. Dutta handflatan mot skalpen.

Skutta. Pek- och mittfinger skuttar 
mot handflatan.

Ingenting. För ut händerna åt 
sidan, handflatorna uppåt.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

HEMLIGHET



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

SMYGA

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

15

Jo. För fingrarna mot tummen en 
gång.

Ägg. För pek- och mittfinger enligt 
bild mot andra handen.

Påsk. Händerna förs upp emot 
axlarna.

Säng/bädd. Pek- och mittfinger sp
retar, för händerna mot kroppen.

Kiosk. Ena handen ovanför andra, 
vinka med den mot den andra.

Smyger. Vågrörelse framåt med 
armarna och knyck med axlarna.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

Puppe kanin, ja han e så fin. Han smyger omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

SMYGA



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

ÄGG

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

15

Jo. För fingrarna mot tummen en 
gång.

Ägg. För pek- och mittfinger enligt 
bild mot andra handen.

Påsk. Händerna förs upp emot 
axlarna.

Säng/bädd. Pek- och mittfinger sp
retar, för händerna mot kroppen.

Kiosk. Ena handen ovanför andra, 
vinka med den mot den andra.

Smyger. Vågrörelse framåt med 
armarna och knyck med axlarna.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

Puppe kanin, ja han e så fin. Han smyger omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

ÄGG



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

BÄDD

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

15

Jo. För fingrarna mot tummen en 
gång.

Ägg. För pek- och mittfinger enligt 
bild mot andra handen.

Påsk. Händerna förs upp emot 
axlarna.

Säng/bädd. Pek- och mittfinger sp
retar, för händerna mot kroppen.

Kiosk. Ena handen ovanför andra, 
vinka med den mot den andra.

Smyger. Vågrörelse framåt med 
armarna och knyck med axlarna.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

Puppe kanin, ja han e så fin. Han smyger omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

BÄDD



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

PÅSK

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

15

Jo. För fingrarna mot tummen en 
gång.

Ägg. För pek- och mittfinger enligt 
bild mot andra handen.

Påsk. Händerna förs upp emot 
axlarna.

Säng/bädd. Pek- och mittfinger sp
retar, för händerna mot kroppen.

Kiosk. Ena handen ovanför andra, 
vinka med den mot den andra.

Smyger. Vågrörelse framåt med 
armarna och knyck med axlarna.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

Puppe kanin, ja han e så fin. Han smyger omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

PÅSK



8

Helikoptern Text och musik: Nina Broms Löfman

Titta. Pek- och mittfinger mot 
ögonen, drar dem sedan utåt.

Flygplan. Lillfingret och tummen 
utåt, bågrörelse mot huvudet.

Helikopter. Med pekfingret snurrar 
runt.

Moln. Öppna händer gör cirkel
rörelse ovanom huvudet.

Högt. Handryggen uppåt.

Träd. 

Titta jag flyger, titta jag flyger med min helikopter... Högt över träden ska helikoptern gå.

Titta jag flyger, titta jag flyger med mitt lilla flygplan.  Högt över molnen ska flygplanet gå.

KIOSK

12

En. 

En kamel som gick fel. Han gick O vandra tappa bort dom andra. Tappa bort dom andra. 

Tappa bort dom andra. Så kom en vän som hette Sven. Han sa kom, kom här går vi hem. 
Här går vi hem igen, här går vi hem igen.

Två små kameler som gick ut O vandra dom gick ut O vandra för dom tyckte om varandra, 
tyckte om varandra, tyckte om varandra.

Kamelerna Text och musik: Nina Broms Löfman

Kamel. Handen förs åt sidan i 
vågform. 

Bort. Tummarna sluts mot hand
flatan, utåtriktning.

Fel. Pekfingret nuddar vid näsan en 
gång.

Vän. Händerna omsluter 
varandra.

Vandra/gå. Pek- och mittfinger 
vandrar på handflatan framåt.

Sven. Bokstaven S. Kom. Öppen handflata förs mot 
kroppen.

Hem.

15

Jo. För fingrarna mot tummen en 
gång.

Ägg. För pek- och mittfinger enligt 
bild mot andra handen.

Påsk. Händerna förs upp emot 
axlarna.

Säng/bädd. Pek- och mittfinger sp
retar, för händerna mot kroppen.

Kiosk. Ena handen ovanför andra, 
vinka med den mot den andra.

Smyger. Vågrörelse framåt med 
armarna och knyck med axlarna.

Puppe kanin Text och musik: Nina Broms Löfman

Puppe kanin, ja han e så fin. Han smyger omkring men säger ingenting. 
Han vet en hemlighet men vem vet inte det. Jo de att nu e det påsk i en kiosk.

KIOSK


