MASSAGEFORTÆLLING

SALLY SUKKERTOP
OG DEN LILLE TRAMPETROLD
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Hoppeline og Frækkefrø kørte i Larvemobilen.
De kørte i 1. gear, så 2. gear, så 3. gear og så helt
vildt stærkt i 5. gear.
Før to fingre rundt på ryggen i hurtigere og
hurtigere tempo.

I vejkanten lå en masse slikpapir. Hoppeline og
Frækkefrø steg ud af Larvemobilen og begyndte
at samle det op.
“Nip“ med fingrene rundt omkring på hele
kroppen.
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Inde i skoven så de et væsen i mange farver dreje
rundt og rundt, mens den smed slikpapir op i
luften. Det var Sally Sukkertop.
Lav cirkler med fingerspidserne rundt og rundt.

Hoppeline og Frækkefrø ville fange Sally Sukker
top for at få hende til at stoppe med at smide
slikpapir. De hoppede efter hende.
”Hop” med tommel og pegefinger med rytmiske
tryk.
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Pludselig hørte de en jamren. En trold var fanget
i Sally Sukkertops tyggegummi. Den var klistret
fast til et træ og kunne ikke komme fri.
Lav lange, seje træk med begge hænder hen over
ryggen, som om hænderne sidder fast.

Hoppeline hjalp trolden med at skrabe tygge
gummi af.
Krads (blidt) med neglene på hele ryggen.
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Da trolden var fri, blev den så glad at den opførte
en lille trampedans af glæde.
Lav tunge rytmiske tryk med begge hænder..

Sally Sukkertop fandt ud af, hun hellere måtte
samle alt sit slikpapir op.
Lav en cirklende bevægelse med to fingre og slut
af med at “nippe“ let. Drej – nip, drej - nip...
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Både trampe-trolden og Sally Sukkertop blev
inviteret med til den store Hoppe-danse-fest.
Afslut med at bruge begge hænder til at lave dybe
tryk – gør som du skal samle hele barnets krop

Næste gang skal vi høre om den hyggelige hulebygger Henning og genbrugs-monstrene.
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