KAN DU FINDE:

KAPITEL 6: TIGERMOD
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!

”Nu er det vist nok med øvelser for i dag”, sagde Hoppeline. ”Har du set et stort monster med stor stråhat?”
Olga Orangutang fortalte, at hun havde set et monster bevæge sig i retning af tigerland. Tilbage i Larvemobilen kørte de mod tigerland. Pludselig så de en kæmpestor tiger snige sig afsted i det høje græs.
Kan I vise, hvordan en tiger bevæger sig?

Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om vores besøg i junglen og på tigersletten.
Inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores kroppe op. 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?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig var junglen helt tæt. ”Her kan Larvemobilen ikke komme igennem”, sagde Professor Pindsvin, ”så
vi flyver om på den anden side og venter på jer der.” Marie fløj, mens Hoppeline og Frækkefrø svingede sig
i lianer fra træ til træ for at komme frem til Olga Orangutangs hus midt inde i junglen. På deres vej så de
en masse forskellige dyr.
Hvilke dyr tror I, at vi så i junglen? Og hvordan tror I, at de bevægede de sig?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø var ikke så god til at svinge sig i lianer, så han faldt ned i en sump. Han gav sig til at svømme.
Prøv at lege, at I falder i sumpens tykke plumrede vand og må svømme.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Pas på!” råbte Hoppeline pludselig oppe fra lianen, “der er en krokodille bag dig!”
Nu er de voksne krokodiller, som prøver at fange jer. I må kun krybe afsted alle sammen. Krokodiller ruller
rundt under vandet med deres bytte, når de har fanget det. Når I bliver fanget, så skal I prøve at rulle så
mange gange rundt med armene strakt over hovedet, som I kan, og så må I svømme videre.

”Vi må flyve over tigerland, hvis vi ikke vil spises”, sagde Hoppeline, men det var for sent. Professor Pindsvin
og Larvemobilen var allerede helt angste. Larvemobilen var blevet helt stiv og sagde bævrende, ”jeg kan
ikke fly... fly… fly... ve”, mens professor Pindsvin havde rullet sig sammen til en stikkende, rystende kugle.
Prøv om I kan rulle jer helt sammen som Professor Pindsvin til en kugle.
”Hør nu her”, sagde Hoppeline, ”når jeg bliver bange, så tænker jeg på noget andet for at gøre de bange
tanker mindre. Så nu skal I to tælle, mens I går. Tag Frækkefrø i hånden – du, pindsvin, tæller alle sommerfuglene og du, larvemobil, tæller alle blomsterne, og så ser vi, hvem der har talt flest, når vi er på den anden
side af tigerland. I må liste forbi tigeren, når vi ikke kan flyve. Imens får jeg tigeren til at løbe i en anden
retning end jer. Jeg har jo mine superhurtige kondisko, så jeg kan godt løbe fra den.”
Prøv om I kan tælle alle sommerfuglene og blomsterne på billedet. Lav et hop for hver sommerfugl, I finder,
og drej så mange omgange rundt om jer selv, som der er blomster.
Pindsvin og Larvemobilen blev så optaget af at tælle, at de næsten glemte at være bange, og pludselig var
de allerede ved floden, som afsluttede tigerland. ”Jeg er så glad og fri og fuld af energi og slet ikke bange
mere”, sagde Larvemobilen og hoppede ud i floden og lavede sig selv om til en båd. Hoppeline kom løbende
og havnede i et stort hop i båden, og så roede de alle afsted, mens tigeren stod og så sur ud på bredden.
Løb så stærkt I kan oppe fra den anden ende og hop et kæmpe hop. Sæt jer så på numsen og leg, at I ror afsted.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Nøj, hvor er du egentlig modig”, sagde Frækkefrø og gav Hoppeline en high-five.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø er god til at svømme, så han snød krokodillen og kom væk, og endelig nåede de Olga Orangutangs
hus, som lå i et kæmpestort træ. Ligesom Panda var hun i gang med at lave øvelser. ”Hvorfor laver I dog så
mange øvelser i dette mærkelige land”, spurgte Hoppeline. ”Det er for at blive ved med at være stærke, så vi
ikke falder ned til krokodillerne eller de store kattedyr”, sagde Olga Orangutang.
Hvem af jer kan kravle som et farligt kattedyr – hvilke kattedyr er I?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Måske skulle I også tage og prøve at lave øvelser, så I heller ikke bliver spist af farlige dyr”, grinede hun, og
Frækkefrø blev rød i hovedet.
Vi skulle lave en bro, stå i planke og gå trillebør. Ved I, hvordan man gør det? Ellers viser de voksne jer det lige.
Vi konkurrerede om, hvem der kunne længst. Hvor længe kan I stå i bro, i planke og gå trillebør?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Giv hinanden high-five ligesom Frækkefrø og Hoppeline.
Det er rart at få at vide af en ven, at man er modig. ”Jeg er så glad og fri og fuld af energi”, sang Hoppeline
og Larvemobilen i kor.
Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen, og så skal I høre om en fræk cirkuspony. 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.

