KAN DU FINDE:

KAPITEL 9: SKILDPADDEUNGERNE
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 den dag, vi hjalp en masse skildpaddeunger med at komme i havet.
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?

Da alle ungerne var i vandet, svømmede Frækkefrø, Larvemobilen, Hoppeline og Professor Pindsvin et
stykke sammen med dem for at sikre, at de kom godt afsted. De holdt vejret og dykkede, så de kunne se
de smukke fisk i alle regnbuens farver i havet. Der var også store gobler, som åbnede og lukkede sig.
Prøv først at bevæge jer som gobler ved at åbne og lukke armene. Hvad tror I mere, vi så nede i havet? Forestil
jer, at I er jeres yndlings dyr under havet, og leg, at I er forskellige havdyr.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da Professor Pindsvin kom op af vandet, sad der en blæksprutte på hans briller, så han ikke kunne se noget. Den havde suget sig så godt fast, at Hoppeline måtte hive og slide for at få den af.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

En dag kom Hoppeline og vennerne til en dejlig strand. De var trætte efter at have kørt og fløjet gennem
flere lande på udkig efter Bissebøvsens mor, så de blev på stranden for at lege. De plaskede i vandet og
hoppede over bølgerne.
Hvordan ser det ud, når I hopper i bølgerne og går i vand. Kan I finde noget, der kan være bølger og vand?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig kom en krabbe farende og spurgte, om de ville være med til Kilde-krabbe-løb sammen med ham og
hans venner.
Det skal I også prøve. Vis mig først, hvordan I synes en krabbe bevæger sig. Aftal et mål et stykke væk. Nu
skal I prøve at bevæge jer som krabber så hurtigt, som I kan, hen mod det aftalte mål. Undervejs må I kilde
hinanden lige så meget, I vil, med jeres klo.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig hørte de hjerteskærende råb: ”Kom nu, skynd jer, så de ikke spiser os”. I luften kredsede nogle
store rovfugle, og på jorden under fuglene var nogle små skildpaddeunger, som lige var kommet ud af
deres æg på vej mod vandet. Og det var dem, som råbte til hinanden, fordi de var bange for at blive spist
af fuglene, inden de nåede vandet.
Skildpadder er meget langsomme. Prøv at kravle som skildpadder og vis, hvor langsomme, I tror, de er. Prøv
derefter at være de store rovfugle med kæmpe vinger, der suser afsted i store cirkler.

Nu skal I gå sammen to og to. Den ene skal lægge sig på maven og lege en blæksprutte, der suger sig fast til
jorden, mens den anden skal forsøge at løfte blækspruttens ben, arme og krop fri af jorden. Når jeg siger til,
så bytter I.
Hoppeline trak så meget, at hun kom til at trække både briller og blæksprutte af Professor Pindsvin. Hun
faldt på numsen i vandet, og brillerne røg bagover ud i det. Frækkefrø dykkede efter dem og nåede lige at
se en stor musling lukke sig om noget skinnende. Han troede, det var Professor Pindsvins briller, og derfor
prøvede han af alle kræfter at åbne muslingen, men det var ikke let.
Nu skal I gå sammen to og to igen. Den ene skal lege en musling, der er helt lukket, og som ikke vil åbne sig,
ved at lægge sig på ryggen og krydse armene foran på kroppen, trække benene op på maven og spænde i hele
kroppen. Den anden er Frækkefrø, der forsøger at åbne muslingen ved at prøve at strække den andens arme
og ben ud. Når jeg siger byt, bytter I roller.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig fik Frækkefrø muslingen op. Det var bare ikke brillerne, men en smuk perle, der lå inden i. ”Und
skyld,musling”, sagde Frækkefrø, men muslingen syntes, Frækkefrø var sej, og gav ham perlen. Frækkefrø
svømmede ind for at vise perlen til de andre. Men Larvemobilen blev mega sur. “Hvorfor kommer du med
en dum perle, når det er et par briller, vi mangler”, råbte han arrigt, mens hans energibarometer gik fra gult
til rødt. Professor Pindsvin begyndte at græde. “Brillerne er væk for altid”, klynkede han. Men pludselig stak
en delfin sit hoved op af vandet. Den havde Professor Pindsvins briller i munden. Sikke mange venlige og
gavmilde dyr, der er her på stranden. “Uuuhhh, venlighed og gavmildhed er godt”, råbte Larvemobilen, og
hans energibarometer blev straks grønt. Han lavede sig om til en båd, og så sejlede de ud på havet efter
den springende delfin.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Vi må hjælpe skildpaddeungerne”, sagde Hoppeline, “de når aldrig vandet, før fuglene spiser dem, uden
vores hjælp”. Og så løb de alle sammen hen og tog en unge og bar den ud i vandet. De måtte løbe mange
gange hver, for der var mange skildpaddeunger.
Nu skal I lege, at I finder skildpaddeunger, som I skal bære ud i vandet så hurtigt, som I kan. Kan I finde noget,
der kan være skildpaddeunger?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Kan I lave delfinspring?
Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen og fortæller om en ø fuld af mærkelig dyr. 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.

