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Bamse på honningjagt
1

Bamse ligger i græsset ved åen, og er lige vågnet efter en dejlig
formiddagslur. Han gaber, brummer fornøjeligt og strækker sine ben.
- flade hænder trækkes samtidig op og ned ad ryggen

2

Efter sådan en god lur bliver Bamse altid sulten, så han rutsjer ned ad
græsskråningen til åen, for at se om der er nogle fisk, han kan fange til
frokost.
- glid ned langs hele ryggen med flad hånd - blødt og fint

3

Bamse lister langsom ud i åen og finder en god plads. Han står helt stille
og kigger ned i vandet for at se, om der er fisk han kan fange. Bamse
kan ikke se nogen fisk svømme rundt. I stedet begynder han forsigtigt
at gennemsøge stenbunden med poterne, for at finde fisk som gemmer
sig, men uden held.
- med samlede fingrespidser roteres der overalt på ryggen, som når
man leder efter noget
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Mens Bamse står med poten i vandet, kommer en bi stille flyvende
fordi. Summende kommer den nærmere, og lander på Bamses ryg.
Han ved bier kan stikke, så han prøver forsigtigt at børste den væk.
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- flade hænder børster rundt på hele ryggen

EK
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Bien flyver heldigvis videre, men Bamse kommer til at tænke på, at bier
laver dejlig honning, som er hans absolutte livret. “Ummm,” tænker
Bamse, “det ville være godt med sød honning”, og beslutter sig for at
løbe efter bien.
- med flade hænder løbes der hurtigt på ryggen
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Bamse kan se at bien flyver hen til et meget stort træ, og lander i et bo
højt oppe i trækronen. Bamse stiller sig under træet og kigger op. Han
kan se en masse bier summe rundt omkring indgangen til boet højt
oppe i træet.
- med pegefingerene tegnes små cirkler som bier der flyver rundt
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Men bamse er ligeglad med alle de stikkende bier, for han kan kun
tænke på dejlig, lækker honning. Så med kløerne på hans stærke ben og
arme, begynder Bamse at kravle op ad træet.
- kravl op ad ryggen ved først at glide, så trykke fingrespidserne let ind
i ryggen, og så glide lidt igen - skiftevis med hver hånd
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Da Bamse kommer op til boet kan han høre at bierne bliver meget
vrede. De sværmer omkring den store bjørn, og begynder at angribe
ham. Men bamse er ligeglad, for han har heldigvis en tyk pels, så han
næsten ikke mærker de mange bistik. De føles mest som små prik.
- med fingerspidserne prikkes overalt på ryggen
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Bamse stikker så sine store poter ind i boet for at få fat i den lækre
honning. Der er meget honning i boet, og bamse kan let hente en masse
af det med poten.
- hænderne åbner og lukker sig, og tager let fat i ryggen, som om
bamse tager honningen
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Nu må bamse skynde sig ned af træet, fordi bierne er begyndt at stikke
ham på snuden, og det gør ondt. Da Bamse er kommet ned, så finder
han sig et roligt og skyggefuldt sted under et stort træ, hvor han guffer
den lækre honning i sig. Da honningen er spist er Bamse en mæt og glad
bjørn, som tilfreds gnider sig på sin store, runde mave.
- lav store runde cirkler med begge hænder
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