6. DET VILDE SUS
Begynd med at kalde på Marie! Hej alle sammen! Er I spændte på, hvordan eventyret fortsætter? (Lad børnene
svare!) I ved jo, hvordan vi begynder historien... Vi starter med at strække vingerne ... (Lad børnene rette hende!)
Varm op ligesom sidst. Tramp, klap, boks, drej, hop, løb!
Marie, Hoppeline og Frækkefrø hørte larm, og noget susede hurtigt forbi dem.
“Wow! En racerbil!”, udbrød Frækkefrø. “Lad os prøve!“

Tag en runde på legepladsen, hvor I løber ekstra stærkt!
De fik øje på Dovendyret. Den sad i sin lille vogn og kiggede på dem. “RO på!”, sagde den surt. “Hvorfor
har I så travlt?”
“Fordi det er sjovt!“, grinede Frækkefrø. “Du skulle prøve at få vind i håret!“ De hoppede af hestene.
Alle hopper af deres hest. Sving benet og lav et stort hop!
“Lad os hjælpe dig!”, sagde de til Dovendyret og skubbede hans vogn, så der kom fart på.

I skal være med. Hop ind i en bil... Grib rattet... 1-2-3-Kør!
Prøv at gøre, som vi gjorde...
Guid børnene gennem en tur i racerbilerne. Start i 1. gear – langsomt – så 2. gear – hurtigere – osv. kør
rundt imellem hinanden. Lav vilde sving og hårde opbremsninger!
Frækkefrø kørte så vildt, at hans bil gik i stykker. Så måtte vi på værksted. Har I set på sådan et værksted,
at bilen bliver hejst op, så mekanikeren kan tjekke den nedenunder? Lad os prøve...
Alle skal ned på alle fire. Nu skal bilen hæves, så mekanikeren kan tjekke den nedenunder. Op med
numsen og stå på arme og fødder!
Vi lod bilerne stå hos mekanikeren, men det var ikke slut med vilde ting den dag... (Henvendt til pædagog)
Læs videre!
Hoppeline råbte: “Se de heste der. Lad os ride på dem i stedet for!” Først skulle de fange hestene.

Ved I hvordan cowboys fanger heste? (Lad børnene svare!) Det er nemlig rigtigt. Vi brugte lassoer, præcist
som ægte cowboys! Kom – grib jeres lassoer. Sving det godt i luften, så der kommer kraft på.
Sving armen, som om I har et lasso. Det skal være store sving. Kast det! Det lykkes måske ikke i første
forsøg at fange en hest, så prøv et par gange!
Før de kunne ride på hestene, skulle de gøres tamme.
Vil I hjælpe med at tæmme hestene? De skal klappes og stryges over manken...

Gå sammen to og to. I skiftes til at være hest og tæmmer. Den, der tæmmer, skal først stryge den anden over hele kroppen, derefter klappe den blidt over det hele.

Gå sammen to og to. Skift mellem at være dovendyr, der sidder på numsen, og skubberen, der skubber
den anden på skuldrene. Alle bevæger sig rundt imellem hinanden. Se om I kan få fart på! Hvis I er ude,
kan I istedet for at sidde læne jer lidt bagud og lade jer skubbe. Eller endnu bedre: Lave trillebør hvis I kan!
“WUHUUU! Det kilder i maven!“, grinte Dovendyret og smilte for første gang.
“Så skulle du prøve at hoppe,“ sagde Hoppeline og gav et lille spjæt.
“Eller flyve!“, sagde Marie og baskede med vingerne.
Vi fik Dovendyret ud af vognen og op at stå. Han prøvede at hoppe og løbe og danse og mærkede, hvor sjovt
det er at bevæge sig. Hvad synes I er sjovt? (Lad børnene svare! Tal evt. om hvad man gør, når man er glad,
hvad der gør en glad osv.) Kom – skal vi ikke alle gøre lige det, vi synes er sjovest?
Inspirer børnene til at bevæge sig på alle mulige måder: Løbe / hoppe / danse / snurre rundt / trille på
gulvet / gakkede gangarter / ... – børnene bestemmer selv!
Vi blev helt forpustede – ligesom I er nu. Hvis I sætter jer ned og slapper af, kan du (kigger på fortæller!)
fortælle slutningen!
Dovendyret blev så glad for at bevæge sig. “Fra nu af vil jeg selv gå!”, sagde han og skubbede sin lille vogn
ud over en skrænt.
“Jeg tror, Det vilde sus hjalp Dovendyret,“ sagde Hoppeline. “Mon ikke, vi kan bruge det til Den Grønne
Trylledrik?“ De kiggede i opskriften og ganske rigtigt: Det var en af de 15 ingredienser.
I kan godt huske, hvordan vi får samlet ingredienserne, ikke? (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!

Da hestene var blevet tæmmet, fik de lov at hoppe op på ryggen af dem.

Nu har vi 4 ingredienser til trylledrikken! Vil I give energi til, at eventyret fortsætter indtil vi ses igen?

Kom! – Sving det ene ben over ryggen og op. SÅ er det afsted!

Lav samle-energi-øvelsen!

Alle lader som om, de hopper op på en hest. Guid børnene gennem en ridetur. Prøv forskellige tempi:
Skridt, trav, gallop! Løb rundt imellem hinanden. Måske stejler hestene også!

Tak for en sjov og vild dag. Vi ses snart igen – jeg glæder mig til at fortælle jer, hvad der mere skete...

Pludselig slog Frækkefrøs hest en ordentlig hesteprut. Prutten virkede som en raketmotor, og hesten løb
ekstra stærkt.

