
KAN DU FINDE:



KAPITEL 5: PANDA
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, hvordan vi lærte at slå kolbøtter og lave kampøvelser.
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!

“Nu prøver vi at flyve til min gode ven Pandas land”, sagde Professor Pindsvin og indstillede GpS´en i Larve-
mobilen. ”Måske har han set Bissebøvsens mor”.

Kan I lige indstille GPS’en.

De måtte flyve længe. De fløj hurtigt, de fløj lavt, og de lavede loops, fordi Larvemobilen var så glad, men 
på et tidspunkt fløj de også baglæns, fordi vinden var så stærk.

Prøv om I kan flyve på alle måder: Først stærkt, så lavt – helt ned på maven og løft arme og ben. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig landede de i Pandas baghave. Han blev glad for at se dem. De var kommet på den tid af dagen, 
hvor han skulle lave sine øvelser, så de måtte være med. De begyndte med kolbøtter. Det var godt for deres 
balance, sagde Panda. Professor Pindsvin var god til at gøre sig selv kuglerund og rulle.

Jeg syntes, det var svært. Prøv om I kan – kig ind på navlen, og rul rundt i en kolbøtte. 

Derefter skulle de styrke balancen i benene ved at lege, at de var et træ.

Panda sagde: “Stå på begge fødder, og ”skyd” jeres rødder godt ned i jorden – og stræk armene ned langs 
siden, så I rigtig mærker energien. Løft nu det ene ben om til modsatte læg/skinneben og endelig op til låret, 
og begynd samtidig at flytte hænderne op i en stor trækrone.”

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Derefter skulle de træne spark og slag ud i luften.

Prøv om I kan lave sådan nogle kampspark og -slag ud i luften. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø spurgte Panda, om de måske kunne lege rigtig kampleg. “Det kan vi godt”, sagde Panda, “men så 
må vi have nogle regler.”
1. “Du må kun kæmpe mod en, der har samme størrelse som dig selv, så det må blive Hoppeline”, sagde Pan-
da. “Har du lyst til det, Hoppeline?” Det ville Hoppeline gerne. 
2. Hvis en af jer siger stop, så stopper I med det samme.

3. I må ikke røre hinanden i ansigtet og heller ikke slå, kradse, bide eller spytte.
4. Kampen må kun vare så længe, det tager mig at tælle til 20, og jeg er dommer. 
5. I skal hilse pænt på hinanden, inden I begynder, og når I slutter kampen. 

I den første kampleg skulle Hoppeline og Frækkefrø se, hvem der kunne hive den anden over en streg, der var 
på jorden mellem dem.

Kan I huske reglerne? Find sammen med tre andre sådan ca. på jeres egen størrelse og spørg, om de vil kæm-
pe med jer. I skal kæmpe to og to på skift, mens den tredje skal være dommer. Gennemgå reglerne inden I går 
i gang. Stil jer på hver sin side af den streg, den voksne har lavet. Tag fat I hinandens underarme eller hænder 
med begge hænder og træk, når jeres dommer har talt til tre.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Den første kampleg vandt Hoppeline. I den næste leg skulle de se, om de kunne mase sig over på den an-
den side af stregen ved ryg mod ryg at skubbe alt, hvad de kunne.  

Stil jer ryg mod ryg på skift og begynd, når dommeren har talt til 3.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline vandt igen, og nu blev Frækkefrø sur. ”Det er uretfærdigt”, råbte han og ville ikke sige tak for 
kampen. ”Der sker ikke noget ved at tabe, min ven”, sagde Panda og klappede Frækkefrø på hovedet, ”det 
giver dig bare mulighed for at have noget at øve dig på”. ”Tab og vind med samme sind! Tænk på at have 
det sjovt og ikke på, om du vinder eller taber, så går det nok bedre”, sagde Panda. Og ganske rigtigt, den 
næste kamp vandt Frækkefrø, for det var en kamp om, hvem der kunne lade være med at grine, når den 
anden lavede sjove ansigter, og det var Frækkefrø bare god til. Hoppeline grinede så meget, at hun næsten 
kom til at tisse.

Det er godt at slutte en kamp med at grine sammen, så prøv at gå hen og lave sjove ansigter til en anden og 
se, om du kan få ham eller hende til at grine.

”Juhuuu, sjov og ballade gør en glad og fri og fuld af energi”, råbte Larvemobilen, der var blevet helt grøn 
af at grine af Frækkefrøs ansigter. Panda fortalte, at han havde set en monsterdame med en stor sjov hat, 
som kaldte på en bissebøvs. Hun bevægede sig i retning mod Olga Orangutangs jungle. Olga Orangutang 
bor i træets top, så hun har sikkert også set hende. De takkede og skyndte sig at køre afsted mod junglen, 
for nu havde de et spor.

Leg larvemobiler i 1.- 2.- 3.- 4. gear.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men næste gang, jeg kommer, vil jeg fortæller om Hoppelines tiger-
mod. 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.


