KAN DU FINDE:

KAPITEL 7: DEN FRÆKKE CIRKUSPONY
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 cirkusprinsesse og en fræk pony.
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!

De kørte det meste af dagen.
De kørte i 1. - 2. - 3. - 4. gear, men så bremsede og bakkede de, for pludselig så de et stort telt i mange farver ...
“Juhuu”, råbte Frækkefrø, “det er et cirkus, jeg elsker cirkus! Kan vi ikke holde en pause i vores jagt på Bissebøvsens mor og se lidt cirkus”, plagede han, og så gjorde de det.

Nu skal pigerne være små frække ponyer, der napper drengene. Løb alt, hvad I kan, drenge!
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nogle af de andre heste hoppede over den lille frække pony, andre blev så forskrækkede, at de løb ind mod
prinsessen.
Prøv at løbe i fuld fart og så spring et langt spring som hestene gjorde.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

en af hestene trådte den lille cirkusprinsesse over foden. ”Av av”, græd hun og kiggede på sin stakkels fod,
”nu kan jeg jo ikke gennemføre næste nummer, hvad skal vi dog gøre”, græd hun. Hoppeline gik hen og trak
den lille tykke pony i ørene. ”Hvorfor gjorde du det?” spurgte hun. ”De laver altid bare cirkus uden mig”, vrinskede den surt, ”jeg er ikke så smuk og høj som de andre, men jeg er også en god cirkushest”, vrængede den
og ville gå sin vej. ”Hvor tror du, at du skal hen, din elendige gulerodsgnasker – du har ødelagt nummeret, så
nu må du tage det næste nummer med os”, sagde Hoppeline og Frækkefrø.
Nu lavede Hoppeline og Frækkefrø et flot nummer på den lille pony, mens den gik rundt i manegen med
pænt bøjet hoved. Først stod Hoppeline på ét ben, så hoppede Frækkefrø af og på flere gange i farten, og
til slut lagde Frækkefrø sig på ponyens ryg, mens han holdt Hoppeline i flyvestilling i strakte arme.

Har en af jer mon prøvet at være i cirkus, eller måske har I leget cirkus. Ved I, hvad man kan se i et cirkus?

Prøv først at stå på ét ben og prøv derefter at lave den flyverstilling, som Hoppeline lavede på hesten, og se,
hvor længe I kan holde den.

Forestillingen skulle til at begynde, og de blev inviteret indenfor af en sød cirkusprinsesse. Cirkusdirektøren råbte velkommen og fortalte, at først kom hundene. De var rigtig søde og sjove og kunne alle mulige
hundekunster.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu skal I ned på alle fire og kravle som hundene og lave hundekunster. Kan I finde på gode hundekunster?

Ved I mon, hvordan man nejer og bukker? Gå rundt og buk og nej for hinanden.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Efter hundene kom de to fjollede, sjove klovne. De havde alt for store sko på og store røde næser.
Hvordan ser det ud, når man går i alt for store sko? Har I en god ide til et klovnenummer?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Efter klovnene kom de smukke heste. I fuld galop løb de rundt og rundt i en stor cirkel. Når cirkusprinsessen knaldede i jorden med sin pisk, så drejede de rundt om sig selv, og så forsatte de rundt i fuld galop.
Hestene kunne også springe, stejle og løbe og lægge sig ned og så løbe igen.

Alle jublede og klappede. Og Hoppeline, Frækkefrø og den lille pony nejede og bukkede.

”Jeg vidste slet ikke, du var så dygtig” sagde cirkusprinsessen til den lille pony. ”Du plejer jo altid at sige, at
du ikke gider være med i cirkus”. ”Det er rigtig nok”, sagde ponyen, ”men det er kun fordi, at jeg er bange for,
at I skal grine af mig, hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil være med”, sagde den stille. ”Hmm,” sagde Hoppeline,
”det er vist bedre at være ærlig, end at andre tror, man er sur”. ”Ærlighed er godt – det gør en glad og fri og
fuld af energi”, råbte Larvemobilen og brummede glad med motoren. ”Det skal jeg huske”, sagde den lille
pony, ” vil I så ikke hjælpe mig med at sige undskyld til de andre heste ved at strigle dem godt og give dem
alle mine gulerødder,” spurgte den. Og så striglede de hestene og rensede deres hove og gav dem gulerødder.
Nu skal I lege, at I ordner hest. Gå sammen to og to og vær hest og hestepasser på skift.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu skal I lege cirkusheste, som løber den samme vej i en stor kreds – jeg er cirkusprinsessen. Når jeg råber
“drej”, så drejer I rundt om jer selv og løber videre med det samme, når jeg råber ”læg jer”, så lægger I jer ned,
og når jeg råber ”løb”, så løber I igen. Når jeg råber “stejl”, så leger I, at I stejler som en hest, og så løber I videre.
Når jeg råber ”spring”, så springer I og løber videre.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig kom en lille tyk pony ind i manegen og begyndte at nappe de andre heste i rumperne og hive dem
i hestehalerne.

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen og fortæller om Drilletrolden. 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.

