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Bamse vågner fra vinterhi
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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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6

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

7

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

8

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

9

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

10

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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Tangloppen Tage får ondt i maven
1

Det er en dejlig sommerdag, og tangloppen Tage svømmer rundt og
keder sig. Han har prøvet alt. Han har svømmet i en stor spiral.
- med flad hånd tegnes en spiral

2

Men det var kedeligt. Han har også været forbi hullet i bunden, som
blæser vand højt op i luften som et springvand, og som kan bruges lidt
som rutschebane.
- stryge hænderne op ad ryggen som et springvand

3

Han har også leget fangeleg med de små krabbebørn, som bor inde ved
siden af.
- med fingerspidserne løbes der rundt på hele ryggen

4

Tage keder sig mere og mere, så han beslutter sig for at finde noget at
spise. Han kender et godt sted i søen, hvor der altid er det snask, som
han elsker at spise.
- tegn hjerter

5

Han svømmer stille afsted, og glæder sig til at få noget at spise.
På vejen skal han forbi et område med ålegræs, som Tage hader, fordi
det altid klæber sig til hans krop. Han må lave en vej gennem det
klæbrige ålegræs ved at slå det til side med sine mange ben.
- med håndkanten hakkes der over hele ryggen
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6

Han skal også over en blød ø af tang, som dækker en del af søbunden.
Han trækker sig hen over tæppet af tang med alle sine ben.
- fingerspidserne glider fra toppen og ned langs ryggen

7

Nu er Tage endelig kommet til stedet med alt det gode snask, og han
begynder sultent at fange de små plantestykker mellem sine fingre.
- med fingerene 2+2 nibbes der på ryggen

8

Tage spiser længe, og han må flere gange kæmpe med en masse fisk om
den lækre mad.
- tegn fisk

9

Tage har dog spist alt for meget, og ligger stopmæt på bunden med ondt
i maven. Han kigger på sin mave, og kan se at den er stor og rund. Han
ligner faktisk lidt en kuglefisk. Han vil aldrig spise så meget igen.
- med begge hænder tegnes en stor cirkel
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Klip brikkerne ud og sæt dem sammen til Tangloppen Tage
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Prøv at tegne frøen færdig, så den kommer til at ligne den til højre

LET OPGAVE

www.idekassen.dk

Find 5 fejl på tegningen til højre

LET OPGAVE

www.idekassen.dk
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