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Alle versene kan synges separat. Med større børn giver det 
mening at synge alle vers samlet og dermed følge kronologien 

i larvens cyklus.

1. vers
Bevægelse og scene: 

Alle børn ligger i S-form på siden på gulvet, de skal flytte  
sig fremad mod det sted, hvor de skal blive pupper. Man 
kommer fremad ved skiftevis at krumme sig sammen og 

strække sig mere ud - åbne op og lukke.
Ude på gulvet kan man sprede grønne stykker stof eller papir, 

som symboliserer blade. Hvert barn skal larve sig hen og 
hapse dem. Bladene krølles sammen med hænderne, som 

tegn på de er spist.

Larver larver 
larver larver 

larver sig afsted
Vi skal nå at æde
blive rigtig fede 

Og vi spiser
hvert et blad 

For det er vores mad

2. vers
Bevægelse og scene: 

Fangeren, som symboliserer fuglemor, går mellem larverne, 
det er børnene på gulvet, og prikker på dem. Det kan være 

med finger eller med et næb lavet af pap.

Fuglen kommer
Hendes unger

de vil have mad
Skynd jer nu at vrikke
Hun må ikke prikke

- dig på maven

(her prikker den “fangerfuglen” på børnene) 

- dig på ryggen
Vi må lave puppen

(alle larver folder sig ud, ligger stive med armene  
langs kroppen)
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3. vers
Bevægelse og scene:

Børnene ligger stille som stive pubber. Midt i verset tælles der 
til 20 hvorefter de folder sig ud. På de to sidste strofer “flyver” 

børnene mellem hinanden med armene til siden.

I en puppe
Skal du ligge

Inden du kan klække
Tæl så først til tyve 
Inden du kan flyve

(her stopper sangen midlertidigt, og der tælles til 20 
sammen)

Ud af puppen
Kom melskrubben

Nu ta’r vi afsted

(børnene folder sig ud og flyver)


