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Mikkel og Victoria i Tivoli

Sommeren er endelig kommet og Mikkel og Victoria nyder, at det er 
blevet varmt. Dagene er blevet længere og solen varmer dejligt.

- tegn en stor rund sol

De har længe plaget deres forældre om en tur i Tivoli, og endelig er 
dagen kommet, hvor de skal derind. Victoria er sammen med sin far, 
mor og lillebror. Mikkel er også sammen med sine forældre og hans 
lillesøster Emilie. Så den dag er de otte personer.

- tegn 8-taller

Mikkel og Victoria har glædet sig hele ugen, og de kunne næsten ikke 
vente til det blev fredag, hvor de skulle afsted. Men fredagen kom, og nu 
står de endelig i køen for at komme ind. Det er en lang kø, som slanger 
sig frem mod indgangen.

- tegn en slange

Efter lang tid i køen, er begge familier nu kommet ind i Tivoli, og børnene 
har fået et turpas. Med et turpas kan de prøve alt det, de har lyst til, lige 
fra rutschebanen til Pariserhjulet.

- rutschebanen kører op og ned i små og store buer

Mikkel og Victoria har fået lov til at gå alene rundt, hvis de bare har 
mobiltelefonen tændt. Så de har sagt farvel og er stormet hen mod 
Radiobilerne, som Mikkel meget gerne vil prøve. De har aftalt at skiftes 
til at bestemme, hvad de skal prøve. Radiobilerne ser farlige ud, med alle 
de biler som kører rundt i cirkler og tit rammer hinanden.

- kør rundt med hænderne i cirkler over hele ryggen
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Da hornet lyder, skynder Mikkel og Victoria sig ind på banen og finder en 
radiobil. Det er en flot rød bil med sorte fartstriber ned langs siden, som 
ligner lyn fra himlen.

- lav zik zak lyn fra himlen

Hornet lyder igen og en stemme råber højt “tryk på speederen og drej 
på rattet”. Mikkel har fået lov til at styre, og han trykker på speederen 
og drejer vildt rundt på rattet, og pludseligt begynder bilen at køre, og 
Victoria kommer til at skrige højt og grine bagefter.

- drej rundt som på et rat i en radiobil 

Efter radiobilerne går de over til Dæmonen, som er en vild rutschebane 
med flere loops, hvor man kommer til at hænge med hovedet nedad 
mange gange. 

- lav flere loops (cirkler) efter hinanden

Da Mikkel ser rutschebanen, bliver han meget stille og ser bleg ud. 
Victoria kan ikke lade være med at grine. Hun lover Mikkel, at hun nok 
skal passe på ham. Det synes han ikke er sjovt. Men Mikkel tager mod 
til sig og går med svedig pande med op i vognen. Han må flere gange 
tørre sveden væk.

- tværgående bevægelser, som når man tørre sved væk.

Dæmonen er den vildeste rutschebane Mikkel og Victoria har prøvet og 
de elsker det. De elsker det så meget, at de må prøve den igen.

- tegn hjerter
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Bamse vågner fra vinterhi

Det var en dejlig forårsdag. Solen skinnede fra en skyfri himmel og 
solstrålerne skinnede lige ind i den lille hule, hvor Bamse lå og sov.

- tegn en stor rund sol

Bamse missede med øjnene og vågnede af det kraftige lys, som lyste 
hele hulen op. Han kunne slet ikke forstå, hvad det var, der lyste så 
skarpt.

- tegn lange solstråler ned af ryggen

Bamse strakte sig og kravlede ud af hulen. Da han kom ud, måtte han 
knibe øjnene sammen i det skarpe lys. Der var ikke en sky på himmelen. 
Bamse lukkede øjnene igen og lyttede til fuglene der sang. Der var så 
fredeligt i skoven og han kunne mærke en lille vind, som fik bladene i 
bunden af skoven til at bevæge sig. 

- tegn med flade hænder vinden, der suser fra side til side

Vinteren var ovre nu og det var længe siden, at solen havde skinnet så 
meget, som den gjorde i dag. Bamse blev i godt humør og bestemte sig 
for at gå en tur i skoven. 

- tegn med fingrene fødder der går over ryggen

Bamse’s mave rumlede højt og han måtte starte med at finde noget 
mad. Bamse gik ind i skoven, hvor de høje træer dækkede for solens lys. 
Han begyndte at fryse lidt og fortrød allerede, at han var gået derind.

- brug fingerspidserne til at tegne et stort træ med en masse blade
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Da han havde vænnet sig til kulden, kunne han igen koncentrere sig om, 
hvad han så. Skoven var flot lysegrøn og der var vokset en masse nye 
buske og blomster frem. Bamse så en masse andre dyr, der også var 
kommet ud fra deres huler og andre vinterskjul. 

- tegn huler over hele ryggen 

Først mødte han familien pindsvin. De små unger sad tæt sammen 
og spiste orme. Tæt på dem sad et lille egern, som spiste en stor nød. 
Bamse’s mave huskede ham på, at der skulle findes mad. Lidt væk fra 
de andre dyr kunne han se en stor busk fyldt med bær, som havde klaret 
vinteren.

- tegn bær med fingerspidserne over hele ryggen

Hans mund løb i vand ved tanken om at spise bær. Han havde ikke spist 
noget længe, fordi han havde sovet i hulen i mange måneder og levet af 
fedtet på kroppen. På toppen af busken sad der to fugle, der allerede var 
godt i gang med at spise bær.

- nab stille med tommel- og pegefingeren, som fugle der spiser bær

Bamse rejste sig på bagbenene og spiste løs af de lækre bær. Selvom 
bærene var lidt tørre og skrumpede, smagte de dejligt. Efter lidt tid 
tog han den sidste håndfuld bær, klappede sig veltilfreds på maven og  
vandrede videre.

- klap med håndfladerne over hele ryggen

Da han havde gået et stykke tid, blev han træt. Han kunne godt mærke, 
at hans muskler havde sovet længe og ikke var så stærke endnu. Bamse 
så et dejligt lille område med græs, som solen skinnede ned på. Han 
lagde sig på græsset, nød varmen fra solen, lukkede øjnene og faldt i 
søvn med det samme.

- tegn zzzzzz’ er over hele ryggen
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