KAN DU FINDE:

KAPITEL 11:

DR. DANS

MUSIK:
• Dr. Dans

Er I klar til at kalde på Marie:
”Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!”

REKVISITTER:
Klokke, musikanlæg,
ærteposer eller andet
til at kaste med

”Det er så dejligt at have nogen at danse med”, sagde Doktor Dans. ”Til daglig har jeg bare ham her, og han
er lidt stiv i det”, sagde hun og trykkede på en knap på en lille robot, som straks begyndte at danse med
stive arme og ben.
Nu var I en dansende robot med helt stive arme og ben
GIV PLADS TIL DANS OG BEVÆGELSE!

I dag vil jeg fortælle om Doktor Dans, men inden jeg fortæller, så skal I lige varme jeres kroppe op. For I skal
bruge hele jeres krop, så fortællingen kan bliver rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger (lad børnene
svare). Hjælp mig med at komme med ideer til opvarmning.

”Vil du komme til vores hoppe-danse-fest om 2 dage?”, spurgte Hoppeline. ”Det vil jeg virkelig gerne”,
sagde Doktor Dans

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen og lad jer inspirere til at finde på sjove måder at varme op på.

Så venner, så har vi fået endnu et trin til Kong Grøns dans til Prinsesse Solsikke. Jeg siger, hvad I skal:

Hoppeline og Frækkefrø kom kørende i Larvemobilen forbi en rideskole. ”Kunne det ikke være sjovt at ride
lidt?”, spurgte Frækkefrø. Det synes Hoppeline, at det kunne og så gik de ind og fik lov til at låne to heste.
Nu var halvdelen af jer heste, så var resten af os Hoppeline og Frækkefrø, der ville ride. Først skulle hestene
strigles og have renset hove, og så skulle de have lidt mad og vand. Og så skulle alle ride afsted, først skridt,
så trav og så galop.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og Frækkefrø red så stærkt i galop, at Hoppeline fik en gren i hovedet. ”I må hen til Doktoren for
at få kigget på det hoved”, sagde ejeren af rideskolen og viste dem vej. Doktor Dans var en sød dame. Hun
undersøgte Hoppelines hovede. ”Det er ikke alvorligt”, sagde hun, og så sang hun: ”Det skal danses væk,
det skal danses væk, hovedet det skal danse, hvis det danser, bliver det frisk igen, dans det, dans det væk!”
Prøv at danse med hovedet på så mange måder I kan finde på uden at danse med resten af kroppen.
GIV PLADS TIL DANS OG BEVÆGELSE!

Tilbage på landevejen kom Hoppeline og Frækkefrø forbi et dejligt atletikstadion. ”Ej, skal vi ikke lige løbe
om kap?”, spurgte Hoppeline, og så gjorde de det.
Nu skal I prøve at løbe om kap. (Markér en bane og lav evt. nogle stafethold).
GIV PLADS TIL DANS OG BEVÆGELSE!

Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:
Genbrugsmonster:
Blæksprutte: 		
Flyveopvisning:
Aben Abbe: 		
Flodhest: 		
Krokodille: 		
Trekant: 		
Robot: 			
Vi gentager!

Næste gang vil jeg fortælle om Cirkus Fantasticus, men nu siger vi farvel med energiøvelsen. Lav en kreds
omkring mig, og tag hinanden i hænderne. Begynd med at gå baglæns mens I puster, præcis som om I pus
tede en kæmpe ballon op. Når jeres arme er helt strakte i kredsen, så løber I først den ene vej, mens I tæller
til 10 og så den anden vej, mens I tæller til 10, derpå sætter I jer på hug og råber: Jeg er glad og fri og fuld af
energiiii!!! På ordet energi hopper I op i luften og strækker armene, så højt I kan.

Frækkefrø løb så stærkt for at følge med Hoppeline, at han faldt og slog sit knæ. ”Åh, vi må vist hellere
køre tilbage til Dr. Dans, sagde Hoppeline. ”Ej, skal vi ikke lige se hvem, der kan kaste længst først”, spurgte
Frækkefrø, og så gjorde de det.
Nu var I Hoppeline og Frækkefrø som kastede langt. I skal aftale en bane og prøve, hvor langt I hver især kan
kaste. (Brug bolde, ærteposer eller lign.).
GIV PLADS TIL DANS OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og Frækkefrø kastede og kastede og til sidst havde Hoppeline så ondt i sin arm, at den bare hang
og dinglede. ”Ej nu kører vi altså til Dr. Dans”, sagde Larvemobilen, og så gjorde de det.
Dr. Dans undersøgte Hoppelines arm og Frækkefrøs knæ. Også denne gange sang hun: det skal danses
væk…..
Prøv om I kan danse først kun med knæet og så kun med armene, uden at danse med resten af kroppen.

Bøj i stilk-klap, bøj i stilk-klap
Ko-spjæt, ko-spjæt, ko-spjæt
Hop–slask, hop-slask
Trolde–tramp, trolde-tramp
Pip-pip, pip-pip
Dreje rundt – dreje rundt
Monster-trin, monster-trin
Maler-trin, maler-trin
Flyve-flyve, flyve-flyve
Abe-hop, abe-hop
Rumpe-rundt, rumpe-rundt
Krokodille-dans, krokodille-dans
Trekant-trin, trekant-trin
Robot-dans, robot-dans

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
• Byg jeres eget hospital
• Bøger til tegnede
fortællinger

