KAN DU FINDE:

KAPITEL 7:

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

MUSIK:
• Vi flyver, vi flyver,
• Transportsang
• Hoppeline og Frækkefrø på tur
• Kultursangen:
”Ro, ro, ro mind båd”

I dag vil jeg fortælle om den dag, hvor Hoppeline og Frækkefrø slukkede en brand, 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 fløj afsted i Larvemobilen højt oppe i luften. Der kom en helikopter forbi.
Bevæg jer rundt som en rotor (vinge) på en helikopter – bliver I mon rundtosset?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nede på vandet kunne de se en masse lange robåde, som var på vej fra øen ind til land.
Nu legede vi, at I var ude at ro i en lang robåd sammen hele vejen hen over det store hav. Sæt jer på jorden i
en lang række med benene ud til siden så tæt, at den enes ryg er lænet mod maven på den, der sidder bagved.
Nu skal vi prøve at ro i samlet takt: ræk armene og overkroppen frem og træk så tilbage – gentag til vi er helt
inde ved land. Jeg er styrmand og holder takten. (Syng evt. ”Ro, ro, ro min båd…”).

REKVISITTER:
Klokke,
musikanlæg

”Vi må hjælpe dyrene og slukke den dumme ild”, råbte Hoppeline, og så fløj de ud til havet igen, lånte et
sejl af katamaranbådene, som de kunne spænde under larvemobilen og fylde vand i, og så fløj de ind over
ilden og hældte vandet ud.
Nu skal I bestemme, hvor ilden er, og hvor havet er, og så skal I flyve frem og tilbage med vand, til jeg siger,
at nu er ilden slukket. (Lad et par børn være med til at dirigere brandslukningen).
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da ilden endelig var slukket, opførte Larvemobilen en lille luft-flyve-dans af glæde. ”Vi må have et lille
flyve-dansetrin med i dansen til Prinsesse Solsikke til minde om det her”, sagde Frækkefrø.
Lav et lille flyve- dansetrin og så tager vi lige hele dansen. Jeg siger, hvad I skal:
Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:
Genbrugsmonster:
Blæksprutte: 		
Flyveopvisning:

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

Vi gentager!

GIV PLADS TIL SAMARBEJDSØVELSE!

De så også nogle flotte katamaranbåde, som sejlede om kap.
Nu var I katamaranbåde, der sejlede om kap. Op at stå og løb alt, hvad I kan!
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og Frækkefrø fløj ind over land i larvemobilflyvemaskinen, og nu kom der en anden flyvemaskine
forbi. Pludselig åbnede en dør sig på den og ud sprang en masse mennesker med faldskærm på.
Prøv at lægge jer på maven og se, hvor længe I kan løfte både arme og ben på en gang, som om I var en
faldskærmsspringer. Jeg tæller, hvor længe I kan! (Børnene tæller, sammen med den voksne, hvor længe de
kan ligge sådan).

Nu var Larvemobilen blevet meget træt, så træt, at den hvirvlede og hvirvlede rundt i luften. ”Vi må skynde
os at lande”, råbte Hoppeline og spejdede efter et sted i den tætte skov under dem.
Næste gang fortæller jeg om mine venners besøg i junglen, men nu må vi vist hellere give Larvemobilen lidt
energi, inden den styrter ned. 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 LEG OG BEVÆGELSE

Under sig kunne de se en masse spændende dyr.
Hvilke dyr så de mon løbe nede på jorden, og hvordan bevægede de sig?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE

”Hvorfor løber alle de dyr så stærkt?”, sagde Hoppeline undrende. Men i det samme fik hun øje på branden og
røgen bag ved dyrene. ”Åh nej, de flygter fra ilden”.
Nu var I dyrene, som flygtede fra ilden og en voksen var ilden, som kom efter jer. Hvis I bliver rørt af ilden,
bliver I også til ild. I tager hinanden i hånden og fanger videre. (Leges som kædetik, hvor kæden bliver læng
ere og længere).
GIV PLADS TIL FANGELEG!

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
• Lav jeres egne pop-ud billeder
• Kæp-dyr
• Jetpacks

