KAN DU FINDE:

KAPITEL 3: MYREFLITTIGT SAMARBEJDE

Nu skal I være harer, der hopper afsted med høje hop, og så er de voksne Frækkefrø, der hopper efter for at
fange jer.

Indled med dialog om, hvad børnene får øje på på billedet.
Kald derefter på Marie: ”Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!”

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om vores møde med nogle myrer, der lærte os at arbejde sammen.
Inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores kroppe op. For I skal bruge jeres kroppe, så fortællingen kan
blive rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger...
Nå! Har I ingen vinger! Nej, det er da også rigtigt! Hvis I ikke har vinger, hvad kan I så strække?
Hjælp mig med at komme med ideer til opvarmning – hvad kan vi gøre for at blive rigtig varme og klar?

Haren var glad for at få brillerne af, for den var blevet helt forpustet af at hoppe så høje hop. Hoppeline og
Frækkefrø satte sig ned for at puste ud ved siden af Professor Pindsvin. Pludselig var der noget, der nev dem
overalt på kroppen. Det var myrer, der tissede på dem, fordi de var kommet til at sætte sig lige oven på en
myretue.
Prøv at løbe rundt og niv hinanden lidt. Klø jer der, hvor I bliver nevet.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og vennerne havde kørt længe i Larvemobilen – først kørte de langsomt, men så kom der mere
og mere fart på.

”Av da! Hold op med det!” Sagde Hoppeline. ”Hold selv op”, råbte myrerne, ”og flyt jer, så vi kan bygge det
op, I har ødelagt”. ”Ej, undskyld”, sagde Hoppeline og Frækkefrø, ”undskyld, undskyld, vi vidste ikke, at vi
sad i jeres hjem”. ”Ok”, sagde en myre, ”men skulle I så ikke ta’ at komme videre nu i stedet for at hænge
ud her i vores myretue!” Myrerne begyndte i fælles flok at fjerne kviste og sand fra indgangen til deres tue.
”Men vi kan jo ikke”, sagde Professor Pindsvin grædende, ”det går jo ikke med den sure Larvemobil. Den
kan ikke køre, når den sprutter, og vi kan ikke komme forbi træet”. ”Måske skulle I lære noget af myerne”,
sagde en lille fugl, som sad i træet ved siden af. ”De samarbejder om at fjerne de tunge ting, og de giver
aldrig op”.
”God ide”, sagde Hoppeline. ”Vi ruller træstammen væk sammen! Kom, Larvemobil, vi kan heller ikke und
være dig, det var synd, at du slog dig, men nu har du ikke tid til at være sur mere, for vi har brug for dig”,
sagde hun. ”Har I det?”, sagde Larvemobilen, og farven på dens mave blev straks lidt grønlig. Og så skubbe
de de alle fire på, mens Marie dirigerede fra luften.

Prøv at køre i 1. gear, 2. gear, 3. gear, 4. gear og til sidst 5. gear – dvs. hurtigere og hurtigere.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Det var Professor Pindsvin, der styrede. De havde sådan en fart på, at en gren rev hans briller af, så han ikke
kunne se noget. Derfor kørte de lige ind i en kæmpe træstamme, der lå hen over skovstien.
Prøv om I kan lave et vildt fald, hvor I leger, at I slår jer forskellige steder på kroppen.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”AV, ÆV, ØV for den lede”, råbte Larvemobilen. ”Du er så dum til at styre – din dumme, tumpede professor”.
Larvemobilens energibarometer ændrede farve fra grøn til gul til rød, og der kom røg ud af ørerne på den,
prutter ud af dens numse og spyt ud af dens mund, i takt med at den råbte højere og højere.

Nu skal I samarbejde om at flytte træstammer. Gå sammen fire og fire. En af jer lægger sig ned, tager armene
op over hovedet og gør sig så stiv i kroppen som muligt. De andre tre skal nu hjælpes ad med at rulle den, der
leger træstamme, fire omgange. Derefter bytter I.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Synes I, man ser pæn eller grim ud, når man er gal og sur? Hvordan ser I ud, når I er rigtig gale og sure? Hvad
gør I med kroppen, når I er rigtig sure?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Larvemobilen var i hvert fald helt tosset og meget, meget grim. ”Åh nej, åh nej”, peb stakkels Professor
Pindsvin. ”Vi må give op! Vi må tage hjem igen, det går ikke”, hylede han, mens han famlede rundt efter
sine briller.
Prøv om I kan gå med lukkede øjne mellem hinanden – pas på hinanden. Prøv at gå sammen to og to.
Den ene lukker øjnene, mens den anden går et stykke væk. Nu skal den med åbne øjne kalde på sin ”blinde
makker”. Den, der har lukkede øjne, skal prøve at gå efter lyden og finde hen til sin makker i blinde.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Sikke noget snak”, sagde Hoppeline, ”vi kan ikke vende hjem. Vi skal finde Bissebøvsens mor, før Bisse
bøvsen ødelægger hele Kong Grøns rige og tryller alle dyrebørnene om. Sæt dig ned, så finder vi dine briller”.
Pludselig så Marie fra luften, at brillerne sad på en hare. Haren troede, at den var meget tættere på jorden,
end den var, fordi brillerne var så stærke. Derfor hoppede den et megahøjt hop. Hoppeline og Frækkefrø er
heldigvis virkelig dygtige til at hoppe og satte efter den.

Da træstammen var væk fra stien, sagde Larvemobilen: ”Samarbejde er godt!” og dens hale blev grøn igen.
”Sid op din gamle, gode professor og I andre”, råbte den, ”så tager vi afsted, for jeg er glad og fri og fuld af
energi!” Og afsted gik det.
Hvor hurtigt tror I, de kørte afsted? – Vis mig det!
Nu vil jeg slutte fortællingen for idag, men jeg kommer igen, og så skal I høre om en sej hund. Vi siger farvel
med Larvemobilens energiøvelse.
Kom tæt ind til mig, og tag hinanden i hænderne. Gå baglæns, mens I puster, præcis som om I pustede en
kæmpe ballon op. Når jeres arme er helt strakte i en kreds, så løber I først den ene vej, mens I tæller til 10, og
derefter den anden vej, mens I tæller til 10. Så sætter I jer på hug og siger i kor: Jeg er glad og fri og fuld af
energiiii ! På ordet energi hopper I op i luften og strækker armene, så højt I kan.

