KAN DU FINDE:

KAPITEL 4: DEN GODE LEDER
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!”
Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om vores møde med en sej hund, som var god til at lede og bestemme.
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?

Nu skal I lege, at I hopper fra flage til flage helt ned til den anden ende og tilbage igen.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig var isbjørnen væk. Det var ved at blive mørkt. ”Hvad gør vi nu, hvordan kommer vi sikkert ind til
land?” spurgte Frækkefrø. De var alle lidt bange. De rystede af kulde og var nødt til at klappe på hele kroppen,
trampe og lave kuskeslag for at holde varmen.
Kan I ryste hele kroppen, så klapper I den alle steder og tramper godt. Til slut laver I kuskeslag.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Det gik lystigt derudaf, efter at Hoppeline og vennerne havde lært at samarbejde, og Larvemobilen havde
masser af grøn energi.
Det gik så godt, at da de kom til et stort hav, så forvandlede Larvemobilen sig bare til en flyver, så de fløj
over vandet.

”Hvad laver I herude?” spurgte en fremmed stemme pludselig. Ud af mørket kom en stor hund. “Herude er
man nødt til at samarbejde og have en god leder, hvis man vil redde livet”, sagde den. “Kan I samarbejde?”
”Ja da”, sagde Frækkefrø, ”det har vi lært af myrerne”. ”Godt”, sagde hunden, ”I skal nok komme i land, hvis
I lytter til mig, og gør som jeg siger. Min slæde står lidt herfra, og hvis I alle hjælper mig med at trække, så
skal vi nok komme sikkert i land. Hvem af jer kan trække meget?” spurgte hunden. ”Det kan jeg”, sagde
Frækkefrø og viste sine muskler.

Prøv at flyve rundt mellem hinanden.

Kan I prøve at vise, hvor store jeres muskler er. Spænd alt, hvad I kan, så kommer jeg rundt og mærker på jer.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig blev det så koldt, at de allesammen blev næsten helt stive.
Prøve at gør jeres kroppe helt stive, og bevæg jer rundt.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Det her gider jeg ikke, det er for koldt”, skreg Larvemobilen arrigt, og der begyndte at komme røg ud
af ørerne på den.” Åh nej, åh nej, åh nej... nu er dens energibarometer nok rødt igen, og så falder vi ned”,
jamrede Professor Pindsvin. Og i det samme begyndte Larvemobilen at dykke, ”åh nej, åh nej, vi falder, vi
falder”, råbte Professor Pindsvin. De landede heldigvis blødt lige på maven på en stor bunke løs sne på en
isflage. De rullede rundt.
Nu er det jeres tur: Flyv med fuld fart ned i den anden ende, flyv tilbage og land på maven – og rul rundt så
mange gange, I kan.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Vi var helt hvide af sne og måtte børste det af hinanden.
Leg, at I hjælper hinanden med at børste sne af ryggen.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Jeg bliver siddende her, jeg vil ikke mere, jeg vil hjem”, råbte Larvemobilen arrigt. ”Der er alt for langt at
springe til den næste isflage”, peb Professor Pindsvin. ”Hold nu op, vi kan jo ikke bare...” Mere nåede Hoppeline ikke at sige, før noget fik fødderne til at flytte sig på dem alle sammen – også Larvemobilen. En stor
isbjørn nærmede sig brølende. Og nu måtte de alle hoppe fra den ene isflage til den næste for at redde livet.

”Jeg kan også trække”, sagde Hoppeline. ”Det er godt”, sagde hunden, ”så trækker du og Frækkefrø på hver
sin side af mig”. ”Jeg vil ikke noget,” sagde Larvemobilen. ”Nå da”, sagde hunden, ”men så må du jo op og
sidde i slæden sammen med mariehønen og Pindsvinet”. Nu gik det over stok og sten. Når hunden sagde
højre, drejede vi til højre, når den sagde til venstre, drejede vi til venstre.
Nu skal I lege, at I trækker en slæde. Gå sammen tre og tre. En stiller sig forrest og de to andre bagved. De
to bagerste lægger begge den hånd, der er længst væk fra deres sidemakker, på skulderen af den forreste og
holder hinanden i hånden med den anden hånd (alternativt brug snor/tov/tørklæder). Jeg råber, hvor I skal
dreje hen. God tur, og hør efter mine kommandoer.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Larvemobilens mave blev lidt mindre rød. ”Hmm, den hund er god til at finde vej”, sagde den. ”Nu tror jeg
også, jeg har lyst til at trække. Det ser sjovt ud!” og så sprang Larvemobilen ned af slæden for at trække.
”Uhh, det er godt med en, der er god til at bestemme, så alle har lyst til at være med”, råbte den.
Da vi var nået ind til land, sagde Larvemobilen, at nu ville den bestemme. ”Træd op, træd op, for jeg føler
mig så glad og fri og fuld af energi, så nu flyver vi videre”. Og så fløj vi videre og vinkede farvel til den seje
hund.
Hvor hurtigt tror I, Larvemobilen fløj? – Vis mig det!
Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen og fortæller om vores besøg hos Panda. Vi siger
farvel med energiøvelsen:
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.

