KAN DU FINDE:

KAPITEL 6:

BERTAS GROTTE

MUSIK:
• Neutralt musik
til at male til

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

REKVISITTER:
Klokke, musikanlæg,
tørklæder eller bindemasker,
snor, forskellige genstande
eller sansekasser

I dag vil jeg fortælle om den dag, hvor Hoppeline og Frækkefrø besøgte Bertas grotte, 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.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen og lad jer inspirere til at finde på sjove måder at varme op på.

Hoppeline og Frækkefrø var sejlet efter blæksprutterne Børge og Betina ind gennem en sprække i en klippe
under havet, for at komme væk fra de sultne spækhuggere. Nu var de i en smal og mørk tunnel, men et
sted langt inde i mørket kunne de se et lille lys, som de kunne styre efter. ”Jeg styrer, og du holder udkig og
råber til mig, så vi ikke støder på klippen”, sagde Hoppeline til Frækkefrø.
Nu var I Hoppeline, der sejlede Larvemobilubåden, så var jeg Frækkefrø, der råbte, hvad I skulle gøre. Når jeg
råber ned, så skal I hurtigt ned på maven, når jeg råber rul, skal I rulle til siden, og når jeg råber op, skal I hoppe
højt op i luften. Og hør godt efter, for måske råber jeg noget hurtigt efter hinanden. Vær så god at sejle!
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Den lange gang endte i en kæmpe grotte, hvor der både var hul op til himmelen, vandfald og en stor, flot
sø. Der var lysende orme og smukke drypsten. Ude i søen stod en kæmpe blæksprutte i mange farve og
malede smukke billeder i vandet. Det var Børge og Betinas mor, Berta. ”Kom ind og vær med, og tak fordi I
hjalp Børge og Betina”, sagde Berta og slog ud med alle sine arme. Lad os få noget musik, så kan vi lave et
fælles-danse-maleri. Og så spillede horn- og trompetfisk, mens delfinerne sang, muslingeskallerne klap
rede, og Børge og Betina spillede tromme på sneglehuse, skildpaddeskjold og drypsten. Berta dirigerede
musikken med den ene arm, mens hun, Hoppeline og Frækkefrø malede billeder i alle farver med deres i
alt 11 arme.
Løb ud og find nogle pinde, sten eller andet, I kan male med, så maler vi et stort maleri sammen på jorden .
(Alternativt kan I male sammen med gadekridt på asfalt, eller hvis I er indendørs, kan I bruge et stort fælles
stykke papir og male med vandfarver eller akvarelblyanter/kridt og vand. Sæt gerne musik på imens).

”Sikke en dejlig maleridans”, sagde Hoppeline. ”Har I ikke lyst til at komme til vores store danse-hoppefest
om 7 dage?” Det ville Berta, Betina og Børge gerne.
Hvordan skal maleri-dansetrinnet se ud, synes I?
GIV PLADS TIL FÆLLES PROCES!

Nu skal vi sætte det ind i dansen!
Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:
Genbrugsmonster:
Blæksprutte: 		

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

Vi gentager!
”Spækhuggerne holder nok øje ved sprækken endnu, så måske er det bedst, hvis I kravler op af en af
tunnelerne, der fører mod land”, sagde Berta
Hvem fører an? Hvordan kommer vi op til land?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da de endelig nåede op i solen, befandt de sig på en ø langt ude i havet. ”Hmmm”, sagde Hoppeline, ”vi bliver
vist nødt til at flyve, hvis vi vil herfra.
Puha, Larvemobilen får vist brug for noget god energi, hvis den skal trylle sig om til en flyvemaskine. Er I klar
til at lave energiøvelsen?
Lav en kreds omkring mig og tag hinanden i hænderne. Begynd med at gå baglæns, mens I puster, præcis
som om I pustede 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.

GIV PLADS TIL FÆLLES PROCES, LEG OG DIALOG OM DET DER TEGNES!

Pludselig blev tunnellen helt sort, så Frækkefrø måtte føle sig frem og trække Larvemobilubåden forsigtigt
efter sig.
Nu var I Frækkefrø, der følte sig frem i blinde i den mørke tunnel.
(Giv børnene bind for øjnene og lad dem følge en snor med forskellige genstande på eller lad dem føle i
sansekasser. Alternativt giv plads til en god gammeldags omgang blindebuk).
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
• Lav jeres sæbeboblebilleder
• Blæksprutter
• Marmoreringsbilleder

