Särtryck ur Nallesångboken!

Min nalle ger mig så mycket kärlek
att det skvätter på dig också.
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Förord
Nallar älskar att sjunga, precis som vi, och därför har vi gjort
en nallesångbok med de sånger som vi, våra nallar och barn
har sjungit och haft roligt med. I Nallesångboken har vi
blandat kända nallesånger, som du säkert har sjungit förut,
med nyskrivna sånger. Vi har också använt några traditionella
melodier och skrivit nya nalletexter till dem. Vi har delat in
dem i olika avsnitt för att du enkelt ska kunna hitta den sång
du vill sjunga.

Sjung till mp3-filer som laddas ner
Alla kan inte spela själv, eller spelar lite grann, och därför finns samtliga
nallesånger och nalleramsor inspelade på mp3-filer som kan laddas ner både i sångversion och kompversion. Vi har också en YouTube-kanal där flera av nallesångerna
ligger med både sång och text. Det finns också två album på Spotify: Sång-Godis 4,
Lill-Nalles låtar och Sång-Godis 5, Stor-Nalles sånger med flera av sångerna i boken.

Till dig som spelar
Flera av sångerna är utskrivna i ”lätta” gitarrtonarter för att de skall vara enkla
att kompa för dig som spelar lite gitarr. Det innebär samtidigt att du behöver
anpassa några av dem till barnens röster genom att kompa sångerna i högre
tonarter. Det kan du göra på ett enkelt sätt genom att använda dig av en
barréklämma (capo tasto) som finns att köpa i alla välsorterade musikaffärer.
Ett exempel. Välj en sång som kompas med D, G och A7. Prova att sätta barréklämman i 3:e bandet på gitarrhalsen och ta sedan ackorden framför barréklämman som skissen visar. Nu kan du kompa sången och följa bokens ackordbeteckningar men sjunga i en helt annan tonart, i det här fallet blir det F-dur!
Ackord i boken:
Med barréklämma:

D
F

G
Bb

A7
C7
Barréklämma

1:a bandet
2:a bandet
3:e bandet
4:e bandet
5:e bandet
6:e bandet

X
1

2
3

1
2

1

2

3

Fungerar det inte att sjunga med barréklämman i 3:e bandet, sätter du den någon
annanstans på gitarrhalsen från 1:a till 11:e bandet (med barréklämman i 12:e bandet
kompar du i första tonarten igen fast en oktav högre) och testar tills du hittar rätt
tonart för barnen. Till din hjälp har vi vid flera sånger markerat lämplig komptonart
med hjälp av en barréklämma i lämpligt band och med första ackordet utskrivet.
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För att underlätta ytterligare för dig som spelar lite grann finns gitarrackorden
utskrivna vid varje sång. Ackorden finns dessutom utskrivna över varje textrad i alla
verser. Några korta förklaringar till gitarrackorden:
X = spela inte den kryssmarkerade strängen
D

1 = pekfingret
2 = långfingret
3 = ringfingret
4 = lillfingret

X
1

2
3

Nallesångsagor
I slutet av boken finns sångsagor till några av nallesångerna. Läs eller berätta sångsagan
för barnen. Använd sångsagan på olika sätt. Kan barnen redan nallesången kan du
berätta sångsagan och låta barnen gissa vilken nallesång sagan handlar om och sedan
sjunga sången. Är nallesången helt ny för barnen kan du berätta sångsagan som en
introduktion till sången. Förstärk gärna sångsagan genom att du berättar med rekvisita så
som nallar och leksaker.

Nalletema
Vill du arbeta med ett nalletema hittar du många härliga idéer i boken Att arbeta med
Nallar och Gosedjur (Heléne Herngren & Maria Hællquist, Hællquist & Röstlund, 2001). I
boken hittar du förslag på nallesamtal, nalledikter, nallelekar, nallematematik med
mera, som kan inspirera dig till ett lustfyllt nalletema.

Nallekram
Vi vill ge Lotta Corell en STOR nallekram och tacka för de fantastiskt gulliga
illustrationerna i Nallesångboken. Det är så roligt att jobba med Lotta för hon tolkar
varje sång i bild precis som den finns i våra hjärtan. Lotta, dina nallar är underbara!

På sidorna 44, 52, 66 och 74
hittar du våra små Nallesångtips!

Vi hoppas att du och dina barn får riktigt mysiga och gosiga nallesångstunder tillsammans!

Maria & Bengt-Åke
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Sånger för rörelseglada nallar
Nallar gillar att röra sig! De älskar att skutta runt till svängig musik och få igång
nallekroppen. Känna hur pulsen ökar och hur skrattet bubblar i magen. Rytmen fyller
kroppen och det går inte att sitta still. Som Bengt-Åkes älskade Gammelnalle säger:
”Gammal eller ung, lätt eller tung, kroppen mår bra av ett svängigt gung!”
Här följer ett avsnitt med sånger som kräver utrymme och som fyller nallekroppen
med glädje. Lufsa, skutta, hoppa och ha skoj tillsammans!
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CD

Dansa lilla nallebjörn

Spår 2

(Text & musik: Traditionell [mel. Ach du lieber Augustin])
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nal - le - björn,hopp, hopp, hopp,hopp.
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Dan - sa lil - la nal - le - björn, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Dan - sa lil - la
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föt - ter - na. Dan
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Klap - pa med hän - der - na, stam - pa med
B7
E













sa li - la nal - le - björn, hopp, hopp, hopp, hopp.
E

Dansa lilla nallebjörn, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp.
E

B7

E

Dansa lilla nallebjörn, hopp, hopp, hopp, hopp.
B7

E

B7

E

E

Klappa med händerna, stampa med fötterna.
E

B7

E

B7

X

1

1
2

2 3

3

4

Dansa lilla nallebjörn, hopp, hopp, hopp, hopp.
Dansa två och två eller dansa tillsammans med din nalle.

Sätt barréklämman i 1:a bandet
när du kompar.

1
2 3
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