Jeg tror på dagen,
				 og jeg tror på dig
Hvad tror du på?
Måske har du hørt ordet ”tro” før. Måske har du selv brugt ordet i en sætning f.eks.:
”Jeg tror på julemanden” eller ”Jeg tror på Gud”. Men hvad betyder det egentlig at
tro på noget? Hvordan mon det føles? Skal man altid tro på noget, som man ikke kan
se, eller kan man tro på andre ting?
Der er mange mennesker i verden, og alle mennesker tror på mindst én ting og ofte
mere end ti ting.
Den sang, som I skal lære, handler om alle de små ting, man kan tro på. Alle de ting
man måske ikke ved, at man tror på.
Øvelse 1 – Læs sangteksten, og lær sangen
•	Læs teksten, og tænk over, om du kan genkende nogle af eksemplerne i sangen.
• Lyt til sangen. Nyn med, så snart I kan.
•	Læg mærke til, hvor mange gange versene og omkvædet kommer.
•	Læg også mærke til, hvor der bliver sunget flerstemmigt. Det kan høres ved, at der
er flere, der synger på én gang.
• Syng sangen.
Øvelse 2 – Stafet om tro
•	Del klassen i grupper med lige mange elever i
hver gruppe.
• Find et ark papir og blyant frem.
• Sæt en timer på 5 minutter.
•	Læg et stykke papir på jorden, og stil jer 5
meter fra det.
•	I skal nu skiftes til at løbe hen til papiret; skriv
på, hvad I tror på, eller hvad I synes, man kan
tro på.
•	Løb tilbage til jeres gruppe, og giv den næste en
high five. Det er nu hans/hendes tur til at løbe.
•	Fortsæt, til timeren ringer, og tæl op, hvilken gruppe der fik skrevet flest ting på
papiret.
•	Præsenter, hvad I har skrevet for resten af klassen, og læg mærke til, om mange
har skrevet de samme ting.
Hvordan er formen på sangen?
Denne sang starter med en intro. Det er det samme som et forspil. Her synger I
3-stemmigt.
Versene er enstemmige. Her kan I koncentrere jer om teksten.
Omkvædet er 2-stemmigt. Det kommer, når I har sunget vers 1+2 og vers 3+4.
Der er et mellemspil undervejs. Det er det samme som introen.
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