
11. PANDENS SVED
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Har I lyst til at høre mere om vores eventyr? (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!

En dag blev Marie, Hoppeline og Frækkefrøs vandring afbrudt af en dyb stemme, der brølede: "Nye sol-
dater – stå ret!" En stor, skrap bulldog med militær-kasket og nittehalsbånd sprang ind foran dem.

Han så SÅ skrap ud, kan jeg godt love jer for, så vi stod alle tre ret med det samme. Ved I, hvordan soldater 
ser ud, når de står ret? (Lad børnene svare!)

Alle står ret og gør honnør!

"Ind på række!", råbte Bulldog. "Ingen uro i gelederne!"

Alle stiller sig på en lang række!

"Der er ingen dovne hunde, i MIN lejr!", brølede Bulldog, så spyttet stod ham om munden. "Nu skal vi få 
sat lidt skik på jer små snothvalpe! Op på poterne og hop!" 

Vi turde ikke andet end at gøre, som han befalede, så vi begyndte straks at hoppe på stedet. I må også 
hellere være med! 

Alle hopper på stedet!

I skal hoppe højt, for ellers råber han af jer! Kom... 10 hop mere! (Hop 10 gange!)
Bagefter skulle vi løbe rundt og sparke os selv i numsen... 

Alle løber rundt og sparker sig selv i numsen!

Bulldog havde en hjælper, der stod og tog tid, mens den råbte ting som: "Hurtigere!", "kom nu!" eller "det 
kan du gøre bedre!" Og hvis der var en, der stoppede op, fløjtede han højt i sin fløjte. 
"Ned på maven!", brølede Bulldog, og alle smed sig straks i sandet. "Så er det op og hop, klap over hove-
det og ned på maven igen. NU!"

Først forstod jeg ikke, hvad han mente. Gør I? (Lad børnene svare!) Er der en, der vil vise det? (Lad en af 
børnene vise øvelsen!) Ja, det var sådan, han mente. 10 gange, sagde han... Vil I hjælpe?

Ned på maven, op og hop og klap over hovedet. Ned på maven igen... 10 gange!

"Det var kun opvarmningen!", råbte Bulldog. "Kan sådan nogle små hvalpe som jer mon klare for-
hindringsbanen?" Det skulle man ikke sige to gange til Frækkefrø! Han tog udfordringen op, og snart var 
alle tre – samt nogle andre forbipasserende dyr – i gang med den store forhindringsbane. 
Først skulle de løbe igennem traktordækkene.

I må også hellere løbe med! Det er vigtigt at løfte knæene rigtig højt, for ellers falder man!

Løb rundt og lav høje knæløftninger!

Efter traktordækkene skulle de kravle under et meget lavt net. De måtte mave sig frem gennem sandet 
for at komme under.

Uh, vi fik sand i både øjne og vinger. Prøv at kravle med. Helt ned på maven og mav jer frem.

Alle ned på maven og mave sig frem!

Hoppeline fik sand i øjnene og stoppede op et øjeblik. Straks var Bulldog over hende. "Vil du ikke være 
stærk?", brølede han. "Jo!", peb Hoppeline og var lige ved at begynde at græde.

Men jeg lagde faktisk mærke til, at Bulldog gav hende et lille klem og hviskede, at hun gjorde det godt! – Så 
han var altså slet ikke så slem, som han så ud!

Hoppeline blev hurtigt klar igen. Nu skulle de springe over forhindringer, og både hende og Frækkefrø var 
jo gode springere, så det var nemt for dem. Sveden sprang på deres pander.

I kan også prøve at springe over forhindringer. Find nogle ting, I kan hoppe over, eller tegn nogle streger på 
legepladsen, som I skal forsøge at hoppe over med samlede ben.

Spring over forhindringer / streger!

Da de var færdige med forhindringsbanen, kastede de alle sig i sandet.
"Det var sjovt!", sagde Frækkefrø og hev efter vejret.
"Du er en hurtig lille snothvalp!", grinede Bulldog og slog ham venskabeligt på skulderen.
"Puh, hvor jeg sveder!", sagde Marie.

Så var det, jeg kom til at tænke på, at der vist var noget med Pandens sved i vores opskrift? Kan I huske det 
(Lad børnene svare!) Og kan I huske, hvordan vi samler ingredienser? (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 9 ingredienser til trylledrikken! Det er næsten dem alle sammen! Vil I hjælpe med at give energi 
til at eventyret fortsætter, indtil vi ses igen? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

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!




