KAN DU FINDE:

KAPITEL 12:

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

MUSIK:
• Her i vores manege
• Sprechtallmeisterens
• Transportsang

REKVISITTER:
Klokke, musikanlæg,
noget der kan bruges
til at lege cirkus
med.

Manden var sprechtallmeister og det er et svært ord. Prøv om I kan sige det – det er god tungegymnastik:
Sprech-tall-meis-ter. Hvad gør sådan en fyr egentlig, ved I det?
”Nu vil jeg gerne se heste”, grinede sprechtallmeisteren og straks dukkede nogle flotte blå, grønne og røde
heste op. De galoperende ind i manegen og begyndte at optræde.

I dag vil jeg fortælle om den dag Hoppeline og Frækkefrø besøgte et helt særligt cirkus, 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.

Nu var I cirkusheste, som løb den samme vej i en stor kreds. Når jeg råber “drej”, så drejer I rundt om jer selv
og løber videre med det samme. Når jeg råber ”læg jer”, så lægger I jer ned, og når jeg råber ”løb”, så løber
I igen. Når jeg råber “stejl”, så leger I, at I stejler som en hest, og så løber I videre. Når jeg råber ”spring”, så
springer I og løber videre.

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

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Skal vi ikke flyve lidt igen”, spurgte Larvemobilen. ”Jeg synes, det er lidt kedeligt at køre”.

”Må jeg også prøve at være sprechtallmeister”, spurgte Frækkefrø, og manden med cykelstyret nikkede
smilende. ”Velkommen til hundene”, råbte Frækkefrø, og straks kom en masse forskellige slags hunde ind
i manegen og begyndte at vise sjove tricks.

Der er mange måde, man kan transportere sig på. Hvilke kender I? Prøv at vis, hvordan man bevæger sig, når
man bruger forskellige transportmidler.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Mens Hoppeline og Frækkefrø sådan fløj stille og roligt i Larvemobilen, kom der pludselig en bjørn flyvende
forbi dem. Den vinkede, at de skulle følge efter den.
Kan bjørne egentlig flyve? (Lad børnene svare). Prøv at vise, hvordan bjørne rigtigt gør, når de bevæger sig?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Bjørnen fløj, som var den skudt ud af en kanon, og Hoppeline måtte have gang i Larvemobilens cykel gene
rator for at følge med.
Nu var I Hoppeline og Frækkefrø, der prøvede at følge med bjørnen. Læg jer på ryggen og cykel alt hvad I kan
med benene i luften.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og Frækkefrø landede ved siden af bjørnen. ”Hej”, sagde den. ”Jeg er kanonkonge her i cirkus
Fantasticus, vil I med i cirkus?” ”Jaaahhh”, råbte Hoppeline og Frækkefrø i kor. ”Vi elsker cirkus”. ”Så kom”,
sagde bjørnen og begyndte at gå og så pludselig, var den væk. ”Hov”, hvor blev den af”, råbte Hoppeline
forundret og kiggede til alle sider. ”Kan du ikke komme ind, har du glemt en enkelt ting”, sang en lille edder
kop, der gik forbi dem i sin fine kjole ”brug en smule trylleri, og husk din fantasi”, sang den videre og så var
den også væk.
Kan I egentlig gå som edderkopper?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hvad tror I, at Hoppeline og Frækkefrø skal gøre for at komme ind i cirkus Fantasticus?
”Vi kan da også trylle”, sagde Hoppeline ”Ja”, sagde Frækkefrø ”og vi har da også fantasi”
Lad som om I har en hat på hovedet og sig Hoppelines tryllerim sammen med mig: ”Goddag, goddag, tag
hatten af, og put deri en masse fantasi” – gentag!
Nu kunne Hoppeline og Frækkefrø også se det flotte cirkustelt foran dem i mange farver. En sjov mand
med et kæmpe skæg, der lignede et cykelstyr, råbte til dem: ”Hjertelig velkommen i Cirkus Fantasticus, her
i vores manege må alle være med. I skal bare forestille jer et nummer, så laver vi det.”

Nu var I cirkushunde. Prøv om I kan finde på nogle gode hundenumre, og vis dem til hinanden.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Jeg vil også gerne prøve at være sprechtallmeister”, sagde Hoppeline, ”og jeg vil gerne se linedans.” Og
straks viste der sig en linedanser højt oppe i luften på en snor.
Nu var I linedansere – find på forskellige måder at gå på (forlæns, baglæns, samle noget op, hoppe på linen m.v.).
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Så venner, nu er det jeres tur til at være Sprechtallmeister og finde på, hvem der skal optræde i Cirkus Fantasticus.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Jeg vil gerne se JER give et nummer”, sagde Sprechtallmeister med det store cykelstyrskæg. ”Vil I måske
se den dans, vi har lavet til Kong Grøn?”, spurgte Hoppeline. Og det ville alle i Cirkus Fantasticus gerne.
Kom er I med, så viser vi Kong Grøns dans til Prinsesse Solsikke. Jeg siger, hvad I skal:
Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:
Genbrugsmonster:
Blæksprutte: 		
Flyveopvisning:
Aben Abbe: 		
Flodhest: 		
Krokodille: 		
Trekant: 		
Robot: 			

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

VÆRKSTEDSAKTIVITET:
• Lav jeres egen
animationsfilm

Vi gentager!
Det var en god dans”, sagde sprechtallmeisteren, ”men husk altid at slutte med at bukke eller neje”. ”Det var
en god ide”, sagde Hoppeline. ”Så tror jeg faktisk, at dansen er færdig, og vi kan tage hjem, når vi har øvet
en sidste gang”.

