Peter PansPysselbok

Moomsteatern & Helsingborgs stadsteater

Klipp ut vännerna och sätt upp över sängen,
så att du aldrig glömmer bort hur det är att vara ett barn!

Testa Peters kluriga
korsord!

Här har Tingeling varit och busat till det...
Finn fem fel på den vänstra bilden!

"VI FLYGER"

Lär dig sångerna!

Andra till höger
Och fortsätt rakt fram
Upp upp och sväva
Med hjälp av älvors magiska damm
Andra till höger
Och runt nästa hörn
Upp runt och sväva
Hej där du älskade lilla Björn
Vi flyger, vi flyger
på en stjärnhimmel blå
Med sikte på landet
Dit drömmarna når
Vi flyger, vi flyger
Vi lyfter i grupp
Med sikte på landet
Där barn aldrig växer upp

"LANDET INGENSTANS"

Ett, två, traska på,
Ett, två, framåt gå
Steg för steg och tag för tag
Landet Ingenstans har barnens lag
Tre, fyra, gå nu hem
Tre, fyra, vila sen
Steg för steg och tag för tag
I Landet Ingenstans är barnen lag
Och när vi kommer hem
Så finns allt
där vi drömt
En skön skön säng
Där sömnen vaggar ömt
Ett, två, traska på
Ett, två, framåt gå
Steg för steg och tag för tag
I landet Ingenstans är barnen lag

"OH BOY –FÖR PIRATENS LIV."

"DET ÄR BÄTTRE ATT VARA BARN FÖR
EVIGT!"

Oh hoy, oh hoy, för piratens liv
Oh hoy för flaggan med dödskallen på
Med knivar och rep och en massa list
Ska vi få Peter Pan att på plankan gå

Du kommer växa upp och glömma mig
Du kommer växa upp och göra din
vuxengrej
Och aldrig mer du kommer minnas landet
här
Du kommer glömma allt som har dig kär

Oh hoy, oh hoy, för alla havens skräck
Oh hoy för kaptenen med kroken på
Med knivar och rep och en massa list
Ska Peter och Wendy på plankan få gå
Oh hoy, oh hoy för piratens liv
Oh hoy för kaptenen med kroken på
Med knivar och rep och en massa list
Ska alla vi hittar på plankan få gå

Vad är det för värld där ute att bli vuxen i?
Bättre att vara barn för alltid fri!
Tänk hemskheter som vuxna gör!
Vuxna krigar, skräpar ner och förstör!
Det är bättre att vara barn för evigt!
Bättre att du stannar här hos mig!
Bättre att aldrig växa upp och glömma
Bättre vara fri och leka kurragömma…
Vad är det för värld där ute att bli vuxen i?
Bättre att vara barn för alltid fri!
Tänk hemskheter som vuxna gör!
Vuxna krigar, skräpar ner och förstör!

O hoy! här har
piraterna gömt några
ord! kan du hitta
dom?
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Nu
det dagär
flyga hes att
m!

Skriv ett brev till dig själv
som du får öppna tidigast
på din 18 årsdag!

Idag är det
detta datum:

