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Om materialet
Pinocchio er en italiensk børnebog fra 1883 af Carlo Collodi. Navnet er et
pseudonym for Carlo Lorenzini (24.november 1826 – 26. oktober 1890). Oprindeligt
blev fortællingen udgivet som små fortællinger i avisen, der så senere hen blev
samlet til en bog. Pinocchio udkom første gang på dansk i 1929.
i 1940 lavede Disney en tegnefilm over historien. Disneys version og den originale
historie er ikke helt identisk. F.eks. blev den elskede Jesper Fårekylling slået ihjel i
kapitel 4 i bogen.
I denne lærervejledning kan du blive inspireret til, hvordan du og din klasse kan
arbejde med skoleforestillingen “Pinocchio” på Aalborg Teater 2021.
Opgaverne er inddelt i “Før du går i teatret” og ”Efter forestillingen”. Før-opgaverne
er vigtige for, at eleverne får det fulde udbytte af forestillingen. Der arbejdes bl.a.
med ordforråd samt elevens indre billeder og tekstforståelse.
Efter-opgaverne sætter fokus på omskabende produktion.
Materialet er opbygget, så du kan vælge at lave alle opgaverne eller blot bruge nogle
af dem alt efter hvor meget tid, I har til rådighed.
Materialet indeholder desuden en række kopiark, der er tiltænkt eleverne.

God fornøjelse
Susanne Christensen
Pædagogisk dansk-konsulent ved CFU/UCN

Materialer fra CFU
Animationsfilmen Pinocchio

Andre materialer der henvises til i forløbet:
Undervisningsforløb til tegnefilm om Pinocchio fra Filmcentralen
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Før forestillingen
Før I tager i teatret: 4-8 lektioner
Forud for besøget i teatret bør eleverne være præsenteret for følgende:
● Historien om Pinocchio
● Læseteater
● Hjem-ude-hjem modellen

Fælles mål og læringsmål

Fælles mål:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem
samtale om litteratur og andre æstetiske former.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udpege centrale
elementer

Eleven har viden om tema,
genre, forløb og personskildring

Eleven kan følge forløbet i en
fortælling

Eleven har viden om begyndelse,
midte og slutning

Læringsmål for forløbet:
● Jeg kan genfortælle Pinocchio
● Jeg kan deltage i et læseteater
● Jeg kan være med til at sætte handlingen ind i hjem-ude-hjem
modellen
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Indre billeder skabes
Fortæl klassen at I skal arbejde med
historien om Pinocchio. Det er en historie,
som mange elever sikkert kender i forvejen.
Smag på eventyret
Hvis muligt så medbring Pinocchio-kugler til
uddeling. Lad eleverne få et par stykker, hvorefter de lukker øjnene og tænker på
Pinocchio. Hvem og hvad handler historien om? Hvor foregår den? Hvad kan I ellers
fortælle om Pinocchio?
Arbejd videre med hvordan Pinocchio ser ud? De kan evt. tegne deres indre billede,
så de bedre kan huske nogle af detaljerne.
Elevernes deler deres indre billeder med sidemakker. Hvordan ser han ud? Hvor
gammel er han? Hvilken farve er hans hår? Tyk/tynd? Høj/lav? Osv.
Saml eventuelt op på klassen.

Historien fortælles
● Fortæl historien. Du kan bruge dette handlingsreferat. Hvis I har adgang til
Clios portal, kan der også findes en version, som kan læses højt. Tal om
historien, var alt som de huskede, var der noget der var anderledes? Hvis
eleverne kender Disney versionen, kan der være forskelle.
● På mitcfu.dk kan man eventuelt se animationsfilmen Pinocchio. Den er
forholdsvis tro mod den originale fortælling om Pinocchio. Vær opmærksom
på at filmen er fra 1. klasse og har aldersgrænsen 7 år. Filmen varer omkring
5 kvarter. Til brug i børnehaveklassen kan man eventuelt lave nedslag i
filmen, så der blot vises uddrag.
● Arbejd med ord fra historien - se ordlisten under bilag. Tal om de to
spørgsmål.
● Ordene skrives op på tavlen, hvorefter eleverne skriver dem ned på kopiark 1:
Ordforråd. Her er en kolonne til selve ordet, en kolonne hvor de skal prikke
vokaler og dele i stavelser samt en kolonne med plads til at skrive ordet i en
sætning.
● Det er også muligt at arbejde med ordene i et par uger. Der er ikke så mange
ord udvalgt i dette forløb, men man kan arbejde med ugens ord i en periode.
Hver uge præsenteres et (eller 2) nye ord for eleverne. Eleverne får nu et par
dage/ugen til at tænke over, hvad ordet betyder. De kan eventuelt
præsenteres for et “Ugens ord hæfte”, hvor de skriver ordet op og herefter
tegner og skriver, hvad de tror, det betyder. Inden et nyt ord gives, kommer
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klassen med deres bud på, hvad de tror, ordet betyder, og læreren
præsenterer ordet for klassen og fortæller om det.
● Lav læseteater - se kopiark 2.
Fordel rollerne mellem eleverne. Der kan laves 3-4 grupper i klassen, så hver
gruppe øver et læseteater. Fortæller-rollerne er dem med mest tekst - lad
eventuelt flere elever deles om de 2 roller. Ræven, Katten og Pige med blå
hår har hver blot en sætning i læseteateret. For de yngste elever vil det
handle om ‘huske-læsning’ af rollen, for de ældste vil de selv kunne læse
rollerne. Lad grupperne læse læseteateret højt for hinanden.

Hjem-ude-hjem modellen
● Gennemgå kopiark 3: Hjem-ude-hjem - tal med eleverne om, hvornår i
historien ‘knækket’ sker, dvs. hvornår sker der ændring. (Modellen er
inspireret af kontraktmodellen, og er derfor bygget modsat op ift.
handlingsbroen, som de fleste nok vil anvende til hjem-ude-hjem. Det er
selvfølgelig også muligt at bruge en handlingsbro i stedet for. En handlingsbro
kan findes i kopiark 6.)
● Lad eleverne selv prøve at udfylde kopiarket efterfølgende. Som opsamling
kan du vise side 2 (indsat herunder), hvor modellen er udfyldt - eller du kan
lave den fælles på klassen med elevernes input.
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Aktiviteter
● Lad eleverne lave deres egen ‘træfigur’. Kan laves som en sprællemand,
toilet-/køkkenrulle og piberensere, eller en gren med en sjov figur der kan
males. Kan eventuelt også blot tegnes på karton (evt. i A3).
● Lad eleverne to-og-to digte en fortælling om deres træfigur. Afhængig af tid og
klassetrin, kan fortællingerne skrives ned i et hæfte, eller f.eks. indtales i Book
Creator. Her kan en mulighed være at lave en fælles bog, som alle eleverne
kan arbejde i. Tildel en side til hver elev hvor de indsætter et billede af deres
træfigur og indtaler eller skrive deres fortælling.
● Super Simple Songs har en sangleg på engelsk. På kopiark 4 findes teksten
oversat, så man kan synge og lege med eleverne på dansk. Det er
selvfølgelig også muligt at synge den engelske sang i f.eks. engelsktimerne.
● Syng “Pinocchio er en dukkedreng” - se kopiark 5. På Multi-dansk kan man
under Rime og synge - Sangbog finde melodi til Tornerose. Melodi kan også
høres her (med noder hvis du selv kan spille). På den sidste side i kopiarket
er der forslag til bevægelser, som kan udføres mens sangen synges.
● Lad eleverne tegne og skrive historien om Pinocchio.

Anden aktivitet: “Byg” en kulisse
Snart skal klassen i teatret og se en fortolkning af Pinocchio. Instruktøren Martin
Nyborg og scenografen Mari Lassen Kamsvaag skal beslutte, hvordan de vil lave
kulisserne og hvilken stemning, de gerne vil skabe.
Eleverne skal nu hjælpe instruktøren og scenografen med ideer til kulisserne. De
skal “bygge” en model af en kulisse til stykket. Det skal være til den scene der
foregår, da Pinocchio lige er blevet spist af hvalen og opdager Gepetto.
● Eleverne skal være sammen 2-og-2.
● Hvert makkerpar får en papkasse eller skotøjsæske.
● I papkassen bygges en model af en kulisse. Kulissen skal
● anvendes til scenen som foregår, da Pinocchio er blevet spist af hvalen og
opdager Gepetto.
● Eleverne bygger af papir, karton, toiletrullerør, kasser og andre
● genbrugsmaterialer, som eleverne medbringer hjemmefra. Husk desuden
papkasse eller skotøjsæske eller lignende.
● Kulisserne udstilles på skolen.
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Perspektivering
Fælles:
Samtale på klassen.
● Vil historien om Pinocchio kunne foregå i virkeligheden? Hvorfor/Hvorfor ikke?
● Hvad gør historien om Pinocchio realistisk? Hvad gør den urealistisk?
Aidan Chambers 4 grundspørgsmål:
● Var der noget du kunne lide i historien?
● Var der noget du ikke kunne lide i historien?
● Var der noget der undrede dig?
● Var der noget, som mindede dig om andre bøger eller film?

Besøg i teatret
I kan evt. bruge forventningskort forud for besøget
http://www.kulturpakker.dk/files/forventningskort.pdf
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Efter forestillingen
6-8 lektioner

Fælles mål og læringsmål

Fælles mål:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem
samtale om litteratur og andre æstetiske former.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udpege centrale
elementer

Eleven har viden om tema,
genre, forløb og personskildring

Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på
sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan improvisere med
kropssprog og stemme

Eleven har viden om enkelt
kropssprog

Eleven kan deltage i rollelege og
rollespil

Eleven har viden om dramatiske
roller

Læringsmål for forløbet:
● Jeg kan bruge en handlingsbro til at genfortælle historien
● Jeg kan arbejde med et storyboard
● Jeg kan dramatisere historien
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Ligheder og forskelle
Efter forestillingen samles op på ligheder og forskelle mellem fortælling og
forestilling. Har I set animationsfilmen, så tag udgangspunkt i denne. Forskellene
skyldes instruktørens tolkninger/indre billeder af personerne og handlingen.
En anden instruktør ville sætte stykket anderledes op.
Fælles:
- Var der noget der var anderledes i forestillingen ift. historien I kender/havde
fået fortalt inden?
- Lav en liste på tavlen over scenerne. Lav plads til at der kan noteres stikord
fra hver scene.
- Var der nogle ting som var anderledes ved personerne i forestillingen kontra
historien? Var Pinocchio og Gepetto som I havde forestillet jer?
- Var der noget fra historien som ikke var med i forestillingen? Eller omvendt?
Grib fat i forskellighederne - hvorfor har instruktøren mon valgt at lave om på
det ift. historien? Og hvorfor har instruktøren mon valgt at beholde nogle af
tingene (lighederne).
- Var der noget i forestillingen som var nyt? Hvilken virkning gav det?
- Gjorde instruktøren brug af særlige virkemidler, rekvisitter, lys, mv.? Hvilken
virkning har det på os som tilskuere?
Ekstra:
Hvis forfatteren eller instruktøren havde gjort sig nogle andre tanker omkring
historien - hvordan ville den mon så se ud?
- Hvad ville der ske med historien, hvis Pinocchio var sød og artig fra start?
- Hvis du kunne lave en ændring i historien, hvad skulle det så være?
- Hvis historien ikke hed Pinocchio, hvad kunne det så hedde?
- Er det muligt at lave en ny slutning til historien? Eller en ny begyndelse?

Intertekstualitet
Fælles:
Under perspektiveringen i forløbet før teatret, sluttede vi af med Aidan Chambers 4
grundspørgsmål. Gennemgå de samme spørgsmål ift. forestillingen.
- Var der noget du kunne lide i forestillingen?
- Var der noget du ikke kunne lide i forestillingen?
- Var der noget der undrede dig?
- Var der noget, som mindede dig om andre bøger eller film?
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Lav en liste på tavlen over bøger/film/andre eventyr, som forestillingen mindede
eleverne om.
Samtale: Hvorfor mon instruktøren bliver inspireret af andre teaterstykker/film?

Dramatisering
Handlingen:
Vi sætter nu fokus på handlingen. Listen over scenerne som I fik udarbejdet ovenfor
kan måske være en hjælp. Der skal laves en handlingsbro som efterfølgende
arbejdes videre med i et storyboard.
Fælles:
- Gennemgå side 1 i Kopiark 6: Handlingsbro og storyboard. Afhængig af
elevgruppen kan I lave handlingsbroen fælles og lade eleverne skrive ned
efterfølgende. Eller kom med ideer mundtlig og lad eleverne udarbejde
handlingsbroen efterfølgende, eventuelt i makkerpar.
- Lad eventuelt et par elever genfortælle eventyret ud fra den handlingsbro,
som nu er lavet.
Eleverne skal nu i gang med at lave deres egen dramatiserede version af Pinocchio.
Tal om, at når en instruktør går i gang med at lave en teaterforestilling, laves der et
manuskript som skuespillere, instruktør, scenografer, osv. følger. Det er vigtigt, så
alle omkring forestillingen ved, hvad der skal ske, og får fortalt historien.
Sæt klassen sammen i makkerpar eller grupper - du ved bedst, hvad der vil fungere i
klassen.
Makkerpar/grupper:
- Der skal udarbejdes et storyboard til gruppens dramatisering. Brug side 2-6 i
Kopiark 5: Handlingsbro og storyboard (eller lav jeres eget storyboard).
Forstør eventuelt siderne op i A3.
- Tænk over både handling (replikker og roller) samt scenografi (hvor skal det
foregå, hvad skal der være). (NB: Det kan være, at du som lærer på forhånd
har truffet nogle beslutninger herom - se afsnittet nedenfor.)
- Replikker, roller osv. skrives ned og fordeles i grupperne - herefter går man i
gang med at øve.
- Dramatisering: Læreren eller grupperne skal tage stilling til, hvordan
dramatiseringen skal foregå. Skal eleverne lave små videoer, evt. stop motion
med figurer/tegninger, skal der laves skuespil som vises på klassen for de
andre, eller noget helt andet.
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Eleverne sættes i gang med arbejdet som selvfølgelig afsluttes med fremvisning hvad enten der er tale om skuespil eller video der skal vises. Hvis der laves film/stop
motion kan de eventuelt lægges ind i læringsplatformen som afslutning på forløbet.
Fra læringsplatformen er det let at vise filmene på klassen, for elever i indskolingen,
ved morgensang eller ved forældremødet. I kan også vælge at lægge dem ud på
skolens hjemmeside eller Facebook. Vær opmærksom på, at forældrene selvfølgelig
skal give lov, før filmene publiceres.
Sørg for at filmene bliver brugt til noget. Det giver processen og arbejdsindsatsen
mening.

Til læreren jf. dramatisering
Her er der flere valg og differentieringsmuligheder, som du som lærer skal tage
stilling til forud for arbejdet:
Film/skuespil: Skal eleverne optage film/stop motion eller skal det laves som små
skuespil der vises på klassen?
Redigeringsværktøj: Filmen kan optages med Ipad eller chromebook/PC (afhængig
af kameraets placering) og redigeres på forskellige digitale værktøjer evt. Wevideo,
som er en del af Skoletube.dk. En af fordelene ved at bruge et skoletube-værktøj er,
at produkterne let kan gemmes og udgives i læringsplatformen, når filmen er færdig.
Rekvisitter og kostumer: Skal eleverne anvende rekvisitter og kostumer?
Eller bliver det en helt skrabet udgave af Pinocchio?
Green Screen/Baggrunde: Eleverne kan med fordel anvende Green Screen som
baggrund for deres optagelser. I redigeringsprogrammet Wevideo kan eleverne
derefter sætte alverdens baggrunde ind - også elevernes egne tegninger af
baggrunde til historien. Det kan også være i har en Green Screen app på jeres
ipads.
Stop motion: Arbejdes der med stop motion skal der tages stilling til baggrunde skal eleverne tegne og arbejde i 2D, eller bruges der figurer, lego, mv. så det bliver
3D.
Gruppeinddeling: Det kan være en fordel, at eleverne inddeles i grupper efter deres
danskfaglige niveau. Dermed vil der være mulighed for at stille differentierede krav til
grupperne.
Differentieringsmuligheder: Fagligt stærke elever kan evt. lade deres handling
foregå i nutiden - hvordan vil en moderne historie om Pinocchio være?
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Fagligt svage elever kan benytte sig af en oplæser, der læser handlingen, mens
skuespillerne udfører handlingen.

Perspektivering
Det er også muligt at læse og arbejde med bogen Verdens uartigste dreng. Bogen
kan lånes på CFU.
Pinocchio lyver for at ikke selv at komme i fedtefadet, når han har gjort noget forkert.
Helt anderledes er det med Svend Bendt. Han kan nemlig ikke lyve - og Svend
Bendt er altid artig. Hans forældre vil gerne have Svend Bendt til at stikke en lille
hvid løgn, når det passer sig, men det kan han ikke. Derfor bliver han sendt på
lyveskole.
Se eventuelt materialet til Pinocchio for 3.-5. klasse for inspiration.

Evaluering
Fælles:
Kig på læringsmålene fælles på klassen. Få eleverne til at sætte ord på, hvad de har
lært.
Hvis der er mulighed for det, kan eleverne evt. optage hinanden på video, mens de
fortæller, hvad de har lært, mens de har arbejdet med Pinocchio - både før og efter
forestillingen. Videoerne kan uploades til læringsplatformen.
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Bilag
Bilag og kopiark på de følgende sider
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Ordliste - ord og vendinger
mønter
kæntrer
træstub
lumske
snyde
forvandle
slavearbejder
Hvad er et slaraffenland?
Pinocchio får at vide, at han ‘skal være en god dukke’ - hvad vil det
sige?
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Kopiark 1: Ordforråd

Skriv ordet

Prik og del
ordet

Skriv en sætning med ordet

dukkemager

duk-ke-ma-ger

En dukkemager laver dukker.

© Susanne Christensen

Kopiark 1: Ordforråd

Skriv ordet

Prik og del
ordet

Skriv en sætning med ordet

© Susanne Christensen

Kopiark 2: Pinocchio - læseteater
Roller:
Fortæller 1
Fortæller 2
Gepetto
Pinocchio
Ræven
Katten
Pige med blå hår

Fortæller 1: Gepetto er ensom. Han vil gerne have
en søn.
Fortæller 2: Gepetto finder en træstub. Han snitter
en dreng ud af træet.
Fortæller 1: Drengen kalder han Pinocchio.
Gepetto: Pinocchio du skal i skole.
Pinocchio: Jeg gider ikke far. Jeg er syg.
Fortæller 2: Pinocchios næse vokser.
Gepetto: Lad være med at lyve. Så bliver din næse
mindre.

© Susanne Christensen

Fortæller 1: Og det virkede. Så Pinocchio skal i
skole.
Fortæller 2: Gepetto sælger sin frakke for at købe en
bog til Pinocchio.
Pinocchio: Jeg må i skole og lære at læse, skrive og
regne.
Fortæller 1: På vej i skole møder Pinocchio Ræven
og Katten.
Fortæller 2: De snyder Pinocchio mange gange.
Ræven: Kan du se disse guldmønter?
Katten: Plant dem i jorden, og du får et pengetræ.
Fortæller 1: Ræven og katten overfalder Pinocchio.
Fortæller 2: En sød pige med blåt hår redder
Pinocchio.
Pige med blå hår: Gå nu hjem til Gepetto og vær en
god dreng.
Fortæller 1: Det gør Pinocchio. Men Gepetto er ikke
hjemme.
© Susanne Christensen

Fortæller 2: Pinocchio går derfor ud i verden igen.
Fortæller 1: Pinocchio kommer på et skib til
Slaraffenland.
Gepetto: Pinocchio, hvor er du dog henne?
Fortæller 1: Gepetto sejler ud i verden for at lede
efter Pinocchio.
Gepetto: Hjælp, jeg drukner.
Fortæller 2: Gepettos båd kæntrer. Han bliver slugt
af en hval.
Fortæller 1: Pinocchio er kommet til Slaraffenland.
Fortæller 2: Men det er ikke et godt sted at være.
Fortæller 1: Pinocchio ender i havet. Han bliver
slugt af samme hval.
Pinocchio: Hvad er det, jeg kan høre?
Gepetto: Jeg må høre syner.

© Susanne Christensen

Fortæller 2: Gepetto og Pinocchio finder hinanden i
hvalens mave.
Fortæller 1: Det lykkedes dem at komme ud.
Fortæller 2: Pinocchio svømmer med Gepetto på
skulderen.
Gepetto: Jeg kan se land!
Pinocchio: Bare lidt længere. Bare lidt længere.
Fortæller 1: Pinocchio er næsten død, da de kommer
i land.
Fortæller 2: Pigen med det blå hår kommer igen.
Fortæller 1: Hun forvandler Pinocchio.
Pinocchio: Jeg er en rigtig dreng!

© Susanne Christensen

Kopiark 3: Hjem-ude-hjem

HJEM
HJEM

UDE
© Susanne Christensen

Kopiark 3: Hjem-ude-hjem

Pinocchio og Gepetto mødes igen
i hvalens mave. De kommer ud af
maven og Pinocchio er parat til
at ofre sit eget liv for at redde
Gepetto. De kommer endelig i
land, hvor den blå pige igen
hjælper, og da Pinocchio vågner i
egen seng, er han en rigtig dreng.

Pinocchio er hjemme
med Gepetto. Han er
glad for at være til. Han
vil gerne være sød og
gøre som Gepetto siger.

HJEM
HJEM

Da Pinocchio er på vej i skole
bliver han lokket af Ræven og
Katten.
Han bliver snydt af dem. Han
møder pigen med det blå hår,
der hjælper ham. Men det
ender alligevel med at
Pinocchio drager ud i verden.

Pinocchio ender i
Slaraffenland. Det er ikke
noget godt sted at være.
Pinocchio ender med at blive
smidt ud af Slaraffenland og
ender i vandet, hvor han
bliver spist af en hval.

UDE
© Susanne Christensen

Kopiark 4: Pinocchio - sangleg

Pinocchio sangen - super simple songs

Alle sammen ind
Alle sammen ud
Alle vi nu drejer rundt
Råb så højt I kan - HEY!
Alle er nu klar - kom så med
Se vi er Pinocch-i-o
Højre arm!
Alle sammen ind
Alle sammen ud
Alle vi nu drejer rundt
Råb så højt I kan - HEY!
Alle er nu klar - kom så med
Se vi er Pinocch-i-o
Højre arm!
Venstre arm!

…
Højre arm!
Venstre arm!
Højre ben!
…
Højre arm!
Venstre arm!

Højre ben!
Venstre ben!

…
Højre arm!
Venstre arm!
Højre ben!
Venstre ben!
Hagen op!
…
Højre arm!
Venstre arm!
Højre ben!
Venstre ben!
Hagen op!
Drej rundt!
…
Højre arm!
Venstre arm!
Højre ben!
Venstre ben!
Hagen op!
Drej rundt!
Sæt jer!
Oversat af Susanne Christensen, CFU UCN maj 2020

Kopiark 5: Pinocchio er en dukkedreng - sangleg
Melodi: Tornerose
Tekst: Susanne Christensen

Pinocchio er en dukkedreng
Pinocchio er en dukkedreng, dukkedreng,
dukkedreng.
Pinocchio er en dukkedreng, dukkedreng.
Han boede hos sin kære far, kære far, kære far.
Han boede hos sin kære far, kære far.
Så skulle han i skole gå, skole gå, skole gå.
Så skulle han i skole gå, skole gå.
Men ræv og katten ham de snød, ham de snød, ham
de snød.
Men ræv og katten ham de snød, ham de snød.
Og nu Pinocchio han blev væk, han blev væk, han
blev væk.
Og nu Pinocchio han blev væk, han blev væk.
Hvor er mon nu min kære dreng, mine kære dreng,
min kære dreng?
Hvor er mon nu min kære dreng, kære dreng?
Slaraffenland var der han var, der han var, der han
var.
© Susanne Christensen

Slaraffenland var der han var, der han var.
Hver især i vand de faldt, vand de faldt, vand de
faldt.
Hver især i vand de faldt, vand de faldt.
Begge af en hval blev spist, hval blev spist, hval
blev spist.
Begge af en hval blev spist, hval blev spist.
I hvalen nu de sås igen, sås igen, sås igen.
I hvalen nu de sås igen, sås igen.
De svømmede på livet løs, livet løs, livet løs.
De svømmede på livet løs, livet løs.
Op på land de kom nu hjem, kom nu hjem, kom nu
hjem.
Op på land de kom nu hjem, kom nu hjem.
Dukkedreng nu ikke mer’, ikke mer’, ikke mer’.
Dukkedreng nu ikke mer’, ikke mer’.
Han er nu en rigtig dreng, rigtig dreng, rigtig dreng.
Han er nu en rigtig dreng, rigtig dreng.
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Forslag til bevægelser
1: Bevæge sig stift på stedet
2: Lade som om man giver far et kram
3: Marchere/gå på stedet
4: Gnægge/se snu ud
5: Hænder op og ud (signalere noget er væk/ved
ikke)
6: Marchere/små-løbe på stedet
7: Se lidt forsigtig ud (han ved ikke, hvad
Slaraffenland er)
8: Lade som om man falder/sætter sig tungt på
jorden.
9: Lav et kæmpe gab med hænder og arme, der
spiser noget
10: Give sig selv et kram eller lade som om man
giver en anden et kram (gensynsglæde)
11: Svømmebevægelser
12: Slæbe sig op på land
13: Ryste på hovedet
14: Hoppe af begejstring og med kæmpe smil
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Kopiark 6: Handlingsbro og storyboard
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Hjem
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