10. SKOVENS DYBE STILLE RO
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Har I lyst til at høre mere om, hvad der skete for mig og Hoppe
line? (Lad børnene svare!) Nu ved I jo, hvordan vi begynder historien. Gør I ikke? Vi starter med at strække
vingerne ... (Lad børnene rette hende!) Nå, ja – så strækker I armene i stedet...
Varm op ligesom sidst. Tramp, klap, boks, drej, hop, løb!
Marie, Hoppeline og Frækkefrø sad i udkanten af en stor skov. Et stykke væk sneg en jæger sig rundt med
sit store gevær.
Hvordan tror I, han sneg sig rundt? (Lad børnene svare!) Kan I være jægeren, der sniger sig rundt med sit
gevær? Husk, det er vigtigt, at være stille, så man ikke skræmmer byttet væk!
Brug armene som “gevær“. Snig jer rundt imellem hinanden!
Inde i skoven stod en stor, flot kronhjort. Det var den, jægeren var ude efter.
“Vi må advare den, inden det er for sent!“, udbrød Hoppeline og sprang op og råbte: “Pas på!“. Kronhjorten
blev bange og forsvandt hurtigt ind i skoven.
I kan tro, jægeren blev sur, da hans bytte forsvandt. Han bandede og svovlede og truede os med sine knyt
tede næver. Hvordan tror I, sådan en sur jæger ser ud?
Vær sure jægere, der vifter truende med knyttede næver!
“Vi må hellere forsvinde!“, sagde Frækkefrø, og de løb ind i skoven med den sure jæger lige i hælene. De
løb i skovbunden, hvor de måtte springe over store rødder og nedfaldne grene.
Kom – spring med... I skal skynde jer, for den sure jæger er lige i hælene på jer!

En eller flere voksne er jæger, der jagter børnene rundt i løb!
“Se, en hule,“ råbte Frækkefrø og pegede på et hul i jorden. “VI kan godt komme derind, men jægeren er
for stor. Lad os gemme os!“
Hulen havde lange, smalle gange under jorden. Vi måtte mave os frem. Kan I hjælpe os gennem gangene?

I skal helt ned på maven og mave jer frem gennem de lange, snørklede gange!

Lav en rundkreds. Hold hinanden i hænderne, og dans som skovtrolde med tunge tramp!
Pludselig blev de bombarderet med nødder oppe fra trækronerne. Alle skovtroldene forsvandt hurtigt.
Det var et lille egern, der sad oppe i et træ, og skød med nødder efter os.
“I larmer!“, sagde egernet surt. "Jeg prøver at sove!"
Egernet så ikke ud til at have det godt, så jeg fløj op til hende. Vil I flyve med op og snakke med hende? Nå,
nej – I kan jo ikke flyve... Så må I kravle derop med hænder og fødder!
Lad som om I kravler op i et træ!
Egernet kiggede på Marie med store, bange øjne.
"Det er den dumme ræv! Den kommer altid snigende," sagde egernet. "Jeg prøver at holde den væk ved
at kaste nødder efter den!"
Jeg ville også blive bange, hvis sådan en ræv sneg sig rundt og bare ventede på at komme til at æde mig!
Kan I være snigende ræve?
Ned på alle fire og snig jer rundt som luskede ræve!
"Jeg tør slet ikke lægge mig til at sove!", fortsatte egernet og så meget træt ud. "Jeg har ikke sovet i flere
år!"
Det kendte jeg godt fra vanedyret Søvngængeren. Kan I huske den? Den, der slet ikke vil i seng! (Lad børnene
svare!) Hvordan er det, den går rundt – næsten som om, den går i søvne?
Gå som Søvngængeren rundt imellem hinanden!
"Hvad med at VI passer på dig, mens du sover?", spurgte Marie. Egernet blev meget glad for Maries idé
og lagde sig med det samme til at sove.
Der var virkelig også fred og ro i skoven nu. Jeg kom til at tænke på, at der stod "Skovens dybe stille ro" i
opskriften. Tror I ikke, det er, hvad vi havde fundet? (Lad børnene svare!) Vil I hjælpe med at samle det?
(Lad børnene svare!)
Alle siger rimet (“Goddag, goddag tag hatten af, og put deri den grønne energi!”) et par gange, mens I
lader som om, I tager hatten af hovedet og bukker!
Nu har vi 8 ingredienser til trylledrikken! Vil I hjælpe med at give energi til at eventyret fortsætter, indtil vi
ses igen? (Lad børnene svare!)
Lav samle-energi-øvelsen!

Da de igen stak hovedet op fra jorden, var de langt inde i skoven og langt væk fra jægeren. De kravlede
op af hullet og stod pludselig midt i en flok små, smilende skovtrolde.
"Hej fremmede!", sagde skovtroldene og grinte. De slog ring om de tre og begyndte at danse en velkomst
dans.
Troldene holdt hinanden i hænderne og trampede hårdt i skovbunden med tunge tramp. De så søde ud, de
små trolde med strithår og store, behårede fødder! Kan I danse som skovtroldene?

Tak for det. I er blevet RIGTIG gode til det, kan jeg mærke! Nu vil jeg flyve tilbage til Hoppeline, men vi ses
snart igen!

