
 

 

Kapitel 6 

 

Der handler om, at brøleaben Bimse 
spiser al frugten, og at børnene fra 
(…) møder en cirkusbjørn. 
 

Forberedelse 

• Brug gerne et tæppe til at sidde på. Det nævnes i historien. 

• Billede 6: ”Brøleaben Bimse” til ophæng. 

 

Snak om, hvad der skete sidst og/eller læs første afsnit. Vis evt. illustrationen med brøleaben Bimse. 

Kan I huske, hvad der skete, sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund? Børnene fik 

trolde-pebernødder af cirkustrolden. Men trolde-pebernødderne var fyldt med fugleklatter og 

edderkoppespind. Ad! Børnene mødte også brøleaben Bimse, der var ked af det, fordi den ikke kunne lave 

cirkusting med bolde mere. Bimse kunne råbe meget højt, fordi Bimse var en brøleabe. Men Bimse var helt 

stille, fordi den var ked af det. Bimse var ked af, at den ikke kunne lave cirkusting med bolde. Men børnene 

fra (…) hjalp brøleaben Bimse og viste den, hvordan man kunne lave cirkus med bolde (eller indsæt, hvad I 

brugte til at lege med). 

 

Sikke en larm, der var i brøleaben Bimses cirkusvogn nu. Brøleaben Bimse brølede og larmede og råbte 

“JAAA!” og “HURRAAA!” og “JUUBIII!”. Nu kunne børnene fra (…) godt høre, at Bimse var en brøleabe, for 

Bimse brølede og råbte meget højt! Brøleaben Bimse var blevet glad, fordi børnene fra (…) havde hjulpet 

den.  

“Hvor er jeg glad for, at I hjalp mig!” sagde Bimse. “Jeg var ked af det, fordi jeg ikke kunne lave cirkusting 

med boldene, men nu er jeg glad, for nu kan jeg lave cirkusting med boldene igen. Og nu vil jeg gerne være 

med i det store julecirkus”. Alle cirkusvennerne skulle jo lave et stort julecirkus. Brøleaben Bimse smilede til 

børnene med sin kæmpestore mund og tog sin julenissehue på.  

“Og fordi I hjalp mig,” sagde Bimse, “så må I smage noget af min dejlige frugt. Brøleaber elsker nemlig 

frugt!” (Kan børnene fra (…) også lide frugt? Hvad kan I bedst lide?)  

Børnene fra (…) ville gerne smage noget frugt, for de elskede frugter! Brøleaben Bimse gik hen til køkkenet 

og hentede en masse frugt. (Hvad tror I, han hentede af frugt?)  

“Nu skal I se, hvordan en brøleabe spiser frugt,” sagde Bimse. Og så tog Bimse frugten med sine lange, 

lange arme og kastede alle frugterne op i luften: Alle æblerne og alle pærerne og alle appelsinerne og alle 

bananerne. Alle frugterne kastede Bimse højt op i luften. Så åbnede Bimse sin kæmpestore mund, så alt 

frugten faldt lige ned i munden. Og så smaskede og smaskede og smaskede brøleaben Bimse og spiste al 

frugten!  

“Sluurp, smaske, slurp, num-num-num, slurp, smaske, smaske,” sagde det, da Bimse spiste frugten. Der var 

så meget frugt inde i Bimses mund, at hans kinder blev helt store! (Prøv at lav jeres kinder helt store! Så 

store blev Bimses kinder!) 

“Vil I ikke smage frugten?” spurgte Bimse. Bimse havde stadig munden fuld af frugt. 



 

 

“Men Bimse,” sagde cirkushunden. “Du har spist det hele. Du har spist alle æblerne og alle pærerne og alle 

bananerne og alle appelsinerne. Du har spist al frugten! Der er slet ikke noget tilbage til børnene fra (…)!”  

“Hov,” sagde brøleaben Bimse. “Det må I altså meget undskylde! Det var ikke med vilje”. Nu så Bimse ked 

ud af det. Det var slet ikke med vilje, at Bimse var kommet til at spise al frugten! 

“Det gør ikke noget,” sagde børnene fra (…) til Bimse. “Det var jo ikke med vilje”. Og så sagde børnene og 

den lille cirkushund farvel til brøleaben Bimse, for nu skulle de ud og møde nogle andre af cirkushundens 

cirkusvenner. (Kan I vinke og sige farvel til brøleaben Bimse?)  

 

“Hvem skal vi nu besøge?” spurgte børnene cirkushunden.  

“Vi skal besøge en cirkusven, der er stor og blød og som elsker at kramme,” sagde cirkushunden. Dét syntes 

alle børnene fra (…) lød dejligt! Hvad mon det var, der var stort og blødt og som elskede at kramme. (Hvad 

tror I, det er, der er stort og blødt og som elsker at kramme?) 

Den cirkusven, der var stor og blød og som elskede at kramme, var en rar, gammel cirkusbjørn! Den boede 

også i en cirkusvogn i skoven. Cirkusbjørnen så meget sød og rar ud. Cirkusbjørnen havde en stok, fordi 

dens ben var blevet gamle. Cirkusbjørnen havde også briller på, fordi cirkusbjørnens øjne var blevet gamle, 

og hvis man har gamle øjne, er det godt at have briller på. Cirkushunden fortalte, at den gamle cirkusbjørn 

elskede at kramme.   

“Goddag, goddag!” brummede den gamle cirkusbjørn til børnene. Cirkusbjørnen så rar ud. Cirkusbjørnen så 

også trist ud. Børnene fra (…) spurgte cirkusbjørnen, hvorfor den var ked af det? 

“Jeg er ked af det, fordi der ikke er nogen, der vil kramme med mig,” sagde den gamle cirkusbjørn. “Og jeg 

elsker at kramme!”. Cirkusbjørnen elskede at kramme og ae cirkusvennerne og nulre cirkusvenners ører. 

“Der er ikke nogen af mine cirkusvenner, der vil kramme i dag,” sagde cirkusbjørnen. “Det er derfor, jeg er 

ked af det. Jeg er ked af det, fordi jeg ikke har nogen at kramme med,” sagde den gamle cirkusbjørn.  

Så sagde den lille cirkushund: “Ved du hvad, gamle Cirkusbjørn? Jeg tror, at børnene fra (…) godt vil 

kramme. Skal vi spørge børnene fra (…), om de vil kramme med dig?”. Dét, synes den gamle cirkusbjørn, var 

en rigtig god idé. Og så spurgte hunden, om børnene ville hjælpe den gamle cirkusbjørn. “Børn?” spurgte 

cirkushunden. “Vil I kramme og ae sammen med den gamle cirkusbjørn, så den gamle cirkusbjørn bliver 

glad igen? (Kan I kramme og ae og nulre ørene sammen med den gamle 

cirkusbjørn?) 

 

Aktivitet  
Leg, at I krammer og nusser med den gamle cirkusbjørn. Kram jer selv i 

et stort cirkusbjørneknus eller nulre jeres ører, finger og tæer, ligesom 

hvis I skulle kramme og nusse den rare, gamle cirkusbjørn. I kan også 

stryge op og ned ad armene, benene eller fx kilde jer selv i nakken eller 

under fødderne; bare find på dejlige, nussende bevægelser! Afhængig af 

jeres hygiejneregler kan I også lave bevægelserne på hinanden. Det er 

dejligt samvær for næsten alle børn!  

 

 

 

 



 

 

Kapitel 7 

 

Der handler om, at den rare gamle 
cirkusbjørn bliver træt, og at børnene 
fra (…) møder en cirkusklovn. 
 

Forberedelse 

• Billede 7: ”Den gamle cirkusbjørn” til ophæng. 

• Bolde eller sammenrullede avispapirskugler. 

 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Vis evt. illustrationen med den gamle cirkusbjørn. 

Kan I huske, hvad der skete sidst, vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund? Brøleaben Bimse 

hentede frugt til børnene, men så kom Bimse til at spise det hele selv! Brøleaben Bimse kastede al frugten 

op i luften, så åbnede Bimse sin store mund, og al frugten faldt ned i Bimses mund! “Det var ikke med vilje,” 

sagde brøleaben Bimse, og børnene sagde, at det ikke gjorde noget. Børnene fra (…) mødte også en sød, 

gammel cirkusbjørn, der elskede at kramme! Den gamle cirkusbjørn var ked af det, fordi de andre 

cirkusvenner ikke ville kramme. Men så hjalp børnene den gamle cirkusbjørn, og så blev cirkusbjørnen glad 

igen! (Kan I huske, hvordan I hjalp den gamle cirkusbjørn?) 

 

Nu sad alle børnene fra (…) og den lille cirkushund og den rare, gamle cirkusbjørn på gulvet i cirkusbjørnens 

cirkusvogn. De sad på et (indsæt beskrivelse) tæppe.  

”Hvor var I gode til at kramme og nusse,” sagde den gamle cirkusbjørn til børnene fra (…).  

”Jeg var ked af det, fordi de andre cirkusvenner ikke ville kramme. Men I hjalp mig og krammede med mig, 

og nu er jeg glad igen. Den gamle cirkusbjørn smilede til børnene fra (…).  

“Nu vil jeg godt være med til at lave julecirkus!” sagde den gamle, rare cirkusbjørn, og så tog cirkusbjørnen 

sin julenissehue på. 

”I må smage min honning,” sagde den gamle cirkusbjørn. “Fordi I var så gode til at hjælpe mig!”.  

“Vil I smage min honning?” spurgte cirkusbjørnen. (Kan I sige ja?) 

Men den gamle cirkusbjørn havde gamle ører, så den kunne ikke høre så godt. “Hvad siger I?” sagde den og 

holdt sig bag øret. “Vil I smage min honning?” (Kan I råbe lidt højere?)  

Cirkusbjørnen gik ud i skoven for at hente honning til børnene. Der gik lang tid. Cirkusbjørnen kom ikke 

tilbage. Det var mærkeligt tænkte børnene fra (…). ”Hvorfor kommer den gamle cirkusbjørn ikke tilbage?”. 

Så gik børnene fra (…) ud for at lede efter den gamle cirkusbjørn. De gik ud af cirkusvognen. Den gamle 

cirkusbjørn lå og sov på græsset foran cirkusvognen. Den gamle cirkusbjørn var blevet så træt af at kramme 

med børnene fra (…), at den var faldet i søvn. 

”Nu kan vi ikke smage cirkusbjørnens honning,” sagde den lille cirkushund.  

”Det gør ikke noget,” sagde børnene fra (…). 

”Kan I sige godnat til cirkusbjørnen?” spurgte den lille cirkushund. (Kan I sige godnat til cirkusbjørnen?) 

 

”Hvem skal vi nu besøge?” spurgte børnene fra (…). 

”Nu skal vi besøge min cirkusven, cirkusklovnen Fjolle,” sagde den lille cirkushund. 



 

 

”Vil I sige ”Hej!” til cirkusklovnen Fjolle?” (Vil I sige ”Hej!” til cirkusklovnen Fjolle?) 

”Kan I kalde på Fjolle?” spurgte cirkushunden. (Kan I kalde på Fjolle?) 

 

Cirkusklovnen Fjolle kom hen til børnene fra (…). Cirkusklovnen Fjolle havde en rød næse og meget store 

fødder. Ligesom en cirkusklovn. Cirkusklovnen Fjolle så sur og gnaven ud. 

”Hej,” sagde cirkusklovnen Fjolle gnavent til børnene. ”Jeg hedder Fjolle, og jeg er en cirkusklovn.” 

En cirkusklovn er glad og fjollet. Og en cirkusklovn laver fjollede cirkusting, så børnene og cirkusvennerne 

kommer til at grine. Men cirkusklovnen Fjolle var ikke fjollet. Og han lavede ikke sjove, fjollede ting, så 

børnene begyndte at grine. Cirkusklovnen Fjolle var sur og gnaven.  

Børnene fra (…) spurgte cirkusklovnen Fjolle, hvorfor han var sur og gnaven.  

“Hvorfor er du sur og gnaven?” spurgte børnene. 

“Jeg ved det ikke,” sagde cirkusklovnen Fjolle.  

“Da jeg vågnede i morges, var jeg altså bare sur og gnaven. Og nu vil jeg ingenting!” Cirkusklovnen Fjolle 

satte armene i siden og så sur ud. (Kan I prøve at se sure ud ligesom cirkusklovnen Fjolle?)   

Børnene ville gerne hjælpe cirkusklovnen Fjolle med at blive glad igen. (Hvordan kan I hjælpe cirkusklovnen 

med at blive glad? Hvordan kan man blive glad?) 

Børnene fra (…) havde rigtig mange gode idéer til, hvordan de kunne hjælpe cirkusklovnen Fjolle med at 

blive glad igen.  

”Cirkusklovn Fjolle!” sagde børnene fra (…). ”Kom og leg med os, så skal du nok blive glade igen!”. 

”Du skal lægge dig ned på ryggen,” sagde børnene. ”Så skal vi lege bold-rutsjebane og bold-springvand.” 

Og så lagde alle børnene og den lille cirkushund og cirkusklovnen Fjolle sig ned på ryggen. (Kan I også lægge 

jer ned på ryggen?) 

 

Aktivitet  
Leg med bolde eller avispapirskugler. 

• Lig på ryggen med bolden på maven. Pust maven helt op og gør maven stor, så bolden triller ned 

fra maven – som en lille bold-rutsjebanetur.  

• Lig på ryggen. Hold bolden I hænderne og rul den henad kroppen: Start med panden, rul bolden 

ned ad ansigtet, ned langs brystet, maven, ned på lårene og helt ned til tæerne (I kommer langsomt 

op at sidde undervejs). Rul tilbage igen.  

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 8 

 

Cirkusklovnen Fjolle taber 
risengrøden, og børnene fra (…) 
bager småkager. 
 

Forberedelse 

• Billede 8: ”Cirkusklovnen Fjolle” til ophæng. 

• Billede 9: ”Skabelon af julesmåkager” til at pynte. 

 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Vis evt. illustrationen af cirkusklovnen Fjolle.  

Kan I huske, hvad der skete sidst, vii hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund? Den rare, gamle 

cirkusbjørn ville give børnene fra (…) noget honning. Men den rare, gamle cirkusbjørn faldt i søvn på 

græsset. Den havde krammet så meget med børnene, at den var blevet træt. Og så havde cirkusbjørnen lagt 

sig ned på græsset og var begyndt at sove. Så børnene fra (…) og den lille cirkushund fik slet ikke noget 

honning. Børnene så også en cirkusklovn, der hed Fjolle. En cirkusklovn er glad og laver fjollede og sjove 

ting. Men cirkusklovnen Fjolle var ikke glad. Og cirkusklovnen Fjolle lavede ikke fjollede ting. Cirkusklovnen 

Fjolle var sur og gnaven. Men børnene fra (…) hjalp cirkusklovnen Fjolle, så han blev glad igen. (Kan I huske, 

hvordan I hjalp cirkusklovnen Fjolle med at blive glad igen?)  

 

Nu sad alle børnene fra (…) og den lille cirkushund og cirkusklovn Fjolle på et (indsæt beskrivelse) tæppe på 

græsset.  

”Hvor var det godt, at I hjalp mig!” sagde cirkusklovnen Fjolle til børnene fra (…). 

”Jeg var sur og gnaven, men så viste I mig, hvordan man kunne lege med (indsæt: bolde/sammenrullede 

avispapirskugler), og nu er jeg glad igen!”. 

Cirkusklovnen Fjolle smilede til børnene fra (…). “Nu er jeg glad igen, så nu vil jeg godt være med til at lave 

julecirkus!” sagde cirkusklovnen.  

Så tog Fjolle sin julenissehue på og klemte på sin røde næse, så det sagde “BÅÅT-BÅÅT”. Det lød sjovt! (Prøv 

at klemme jeres næser og sig BÅÅÅT-BÅÅÅT ligesom Fjolle) 

“Nu må I smage min risengrød,” sagde cirkusklovnen Fjolle. “Fordi I var så gode til at hjælpe mig. Vil I smage 

min risengrød?” (Vil I smage risengrøden? Kan I råbe “ja” højt til cirkusklovnen?)  

Cirkusklovnen gik ind i sin cirkusvogn og hentede en stor skål med risengrød.  

Børnene fra (…) elskede risengrød! Der var en smørklat på risengrøden og også kanel.  

“Bum-bum-bum,” sang cirkusklovnen Fjolle, mens han gik med den store skål med risengrød.  

“Jeg er en cirkusklovn, og jeg kan fjolle,” sang han. “Jeg har en næse, der kan blæse BÅÅÅÅT-BÅÅÅÅT”.  

Cirkusklovnen Fjolle hoppede og dansede rundt med den store skål med risengrød. Han holdt skålen med 

én hånd, og med den anden hånd klemte han på sin store røde næse og råbte:  “BÅÅÅÅÅT-BÅÅÅÅT!! Min 

næse den kan blæse BÅÅÅÅT-BÅÅÅÅT!!!”  

“Cirkusklovn!” råbte den lille cirkushund. “Stop med at hoppe og fjolle. Du taber risengrøden!”.  

Men cirkusklovnen Fjolle stoppede ikke. Han blev ved med at hoppe og danse og klemme sig på næsen og 

råbe “BÅÅÅÅÅÅT-BÅÅÅÅT!!”  



 

 

“I må hjælpe mig,” sagde cirkushunden til børnene.  

“Sig til cirkusklovnen, at han skal stoppe med at hoppe og danse, så han ikke taber skålen med risengrød”.  

Kan I råbe: “Stop cirkusklovn!”? (Kan I råbe “Stop cirkusklovn!”?)  

BAAAAANG! KRAAASJ! BUM!  

Cirkusklovnen Fjolle faldt og tabte skålen med risengrød! Alt risengrøden faldt lige ned i hovedet på 

cirkusklovnen, og smørklatten landede lige på cirkusklovnens røde næse. 

“Cirkusklovn, altså!” sagde børnene. “Vi sagde jo, at du ikke måtte hoppe med risengrøden! Nu er der ikke 

noget risengrød tilbage”. 

“Undskyld!” sagde cirkusklovnen Fjolle. “Det var ikke med vilje. Det er, fordi jeg er en cirkusklovn, og 

cirkusklovne de fjoller”.  

“Det gør ikke noget cirkusklovn,” sagde børnene fra (…). “Det var jo ikke med vilje”.  

Så begyndte børnene fra (…) og den lille cirkushund at grine. For cirkusklovnen Fjolle så faktisk ret sjov ud 

med risengrød i håret og en smørklat på næsen!  

“Men hvad skal vi nu spise?” spurgte børnene fra (…). Børnene fra (…) var nemlig sultne.  

Cirkustrolden havde jo kun pebernødder med fugleklatter og edderkoppespind. Brøleaben Bimse kom til at 

spise al frugten selv. Og den gamle cirkusbjørn faldt i søvn, så børnene ikke fik noget honning. Og nu havde 

cirkusklovnen Fjolle tabt al risengrøden. Hvad skulle børnene fra (…) så spise? 

“Kom,” sagde den lille cirkushund. Og så gik alle børnene fra (…) og den lille cirkushund og cirkusklovnen 

Fjolle ind i cirkushundens cirkusvogn. Cirkushunden lavede en ny stor skål med risengrød. Risengrøden 

havde en smørklat på og kanel. Mmmmmm!!! Hvor smagte det godt! 

"Skal vi også bage nogle julekager?” spurgte den lille cirkushund. (Vil I hjælpe med at bage julekager?)  

Og så lavede børnene fra (…) og den lille cirkushund nogle rigtig flotte julekager! 

 

Aktivitet  
Lav flotte julekager, som I har lyst til. I kan fx: 

• Bage rigtige julesmåkager. 

• Lave julesmåkager af modellervoks eller trylledej. 

• Bruge skabelonen ”Julekager” og pynte eller farvelægge julekagerene. Klip 

dem ud, eller brug dem som de er.  

• Lav jeres helt egne julekager! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 9 

 

Der er nogen, der banker på døren, 
og børnene fra (…) hører en mærkelig 
lyd. 
 

Forberedelse 

• Bolde, ærteposer, sammenrullede avispapirskugler og lignende til at kaste og trille med.  
 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Brug evt. jeres fine småkager fra i går.  

Sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund, havde cirkusklovnen Fjolle tabt al 

risengrøden på jorden! Cirkusklovnen Fjolle ville give børnene risengrød, fordi børnene fra (…) havde været 

så søde at hjælpe cirkusklovnen med at blive i godt humør igen. Men cirkusklovnen Fjolle havde danset 

rundt med risengrøden og fjollet, og cirkusklovnen Fjolle havde danset og fjollet så meget, at han tabte den 

store skål med risengrød på jorden. Så var alle børnene og cirkusklovnen Fjolle og cirkushunden gået ind i 

cirkushundens cirkusvogn, hvor de havde lavet noget nyt risengrød med smørklat og kanel, og de havde 

også bagt julesmåkager. 

 

Nu sad alle børnene fra (…) og den lille cirkushund og cirkusklovnen Fjolle inde i cirkushundens cirkusvogn. 

Der var meget hyggeligt i den lille cirkushunds cirkusvogn. Cirkushunden havde hængt grankogler op i loftet 

som julepynt. Der hang også mange flotte grangrene. Der var dejligt varmt inde i hundens cirkusvogn, og 

der duftede dejligt af julesmåkager. Cirkushunden havde bagt nogle lækre småkager, og børnene fra (…) 

havde pyntet dem med (indsæt, hvad I pyntede med). 

Nu sad alle børnene og cirkushunden og cirkusklovnen Fjolle på gulvet på et (indsæt beskrivelse) tæppe og 

spiste dejlige julesmåkager.  

Pludselig bankede det på døren. (Bank, bank, bank)  

Alle børnene blev helt stille. Så bankede det igen. (Bank, bank, bank) 

Hvem kunne det mon være, der bankede på døren? (Hvem tror I, der banker på døren?) 

Børnene fra (…) gik hen og åbnede døren. Men de kunne ikke se nogen! Der var ikke nogen ude foran 

døren.  

Så gik børnene hen og satte sig på tæppet igen.  

Så bankede det igen på døren! (Bank, bank, bank) 

Børnene fra (…) gik hen og åbnede døren igen. Der var stadig ikke nogen. Det var da mærkeligt! De havde jo 

hørt, at der var nogen, som havde banket på døren. Så hørte børnene fra (…)  en mærkelig lyd: ”Zzzz, Zzzz”. 

En snorkelyd.  

Hvad var det for en mærkelig lyd? (Zzzz, Zzzz) 

Det lød som en, der sov! Så kiggede børnene fra (…) ned på jorden. Og dér udenfor døren lå… (Hvad tror I, 

der lå?) 

 

Der lå en søløve! 



 

 

Lige udenfor den lille hunds cirkusvogn lå der en søløve på jorden. Søløven lå på jorden og sov, og den 

snorkede så højt, at træerne rystede, og alle børnene måtte holde sig for ørene! (Hvordan holder børnene 

sig for ørene?)  

”Sigurd!” sagde den lille cirkushund.  

“Sigurd, er det dig, der ligger her og snorker?”. Søløven hed Sigurd og var en af cirkushundens cirkusvenner.  

“Sigurd, Sigurd vågn op!” sagde cirkushunden, mens den klappede Sigurd på hovedet med sin pote.  

Men søløven Sigurd vågnede ikke. Han snorkede bare. (Zzzz, Zzzz) 

Så spurgte den lille cirkushund børnene fra (…), om de kunne hjælpe med at vække søløven Sigurd. 

”Kan I hjælpe mig med at vække søløven Sigurd?” spurgte cirkushunden.  

I skal råbe: ”Søløven Sigurd, vågn op! Søløven Sigurd, vågn op!” (Kan I vække søløven Sigurd? Prøv at råbe: 

“Søløven Sigurd, vågn op! Søløven Sigurd, vågn op!”) 

 

Endelig vågnede søløven Sigurd! Og søløven var helt forvirret! 

”Huh… Håh.. Hej! Og hvem er I?” spurgte søløven Sigurd. 

”Det er børnene fra (…),”sagde cirkushunden. Cirkushunden fortalte søløven, hvordan børnene hjalp alle 

cirkusvennerne. 

”De hjælpe alle cirkusvennerne med at blive glade, så cirkusvennerne kan være med til at lave julecirkus. 

Søløven Sigurd ville gerne være med til at lave julecirkus! Men den var blevet så træt, at den hele tiden 

faldt i søvn. 

“Åååårh!” Sigurd gabte højt!  

“Jeg er SÅ træt!” sagde søløven Sigurd, og så faldt den i søvn igen. (Zzzz, Zzzz! Kan I vække søløven Sigurd 

igen?) 

“Uuuh, hov, hvad nu?” sagde Sigurd, da han vågnede igen. 

”Sigurd,” sagde den lille cirkushund. ”Har du spist din frokost?” 

Cirkushunden sagde, at man godt kunne blive meget træt, hvis man ikke spiste sin mad.  

Søløven Sigurd sagde, at den slet ikke havde spist noget frokost, så nu var den blevet SÅ sulten og SÅ træt. 

Søløven Sigurd ville gerne have noget mad, men hver gang den prøvede at spise noget, så faldt den bare i 

søvn!  

”Jeg tror, at børnene fra (…) kan hjælpe dig,” sagde den lille cirkushund.  

“Alle børnene har nemlig pyntet julesmåkager, og du må godt smage julesmåkagerne”.  

Søløven Sigurd ville meget gerne smage julesmåkagerne! Men den var så træt, så den kun kunne ligge på 

maven og spise.  

“Det gør ikke noget,” sagde cirkushunden.  

“Vi triller julesmåkagerne over til dig!” Og så spurgte cirkushunden børnene fra (…), om de ville hjælpe med 

at trille og kaste julesmåkager over til den meget trætte cirkussøløve Sigurd. (Vil I hjælpe med at trille 

julesmåkager hen til den trætte søløve Sigurd?)  

 

Aktivitet  
Læg jer ned på maven, ligesom den meget trætte cirkussøløve Sigurd. Læg jer overfor hinanden, så I kan 

trille og kaste ”julesmåkager” (bolde/ærteposer og lignende) til hinanden, mens I ligger på maven. I kan 

også skiftes til at være Sigurd: Læg jer i en rundkreds og tril/kast jeres “julesmåkager” hen til den, der er 

cirkussøløven Sigurd.  



 

 

Kapitel 10 

 

Børnene fra (…) møder en cirkusven, 
der ikke vil høre efter. 
 

Forberedelse 

• Billede 10: ”Søløven Sigurd” til ophæng. 
 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Brug evt. billedet af cirkussøløven Sigurd  

Kan I Huske, hvad der skete sidste gang, vi hørte om børnene fra (…) og alle cirkusvennerne? Børnene havde 

mødt cirkussøløven Sigurd. Søløven Sigurd var så træt, at den hele tiden faldt i søvn! Søløven Sigurd var så 

træt, fordi den slet ikke havde spist noget frokost. Og nu var den blevet alt for træt til at spise. Hver gang 

den ville spise frokost, faldt den bare i søvn! Søløven Sigurd var så træt, at den kun kunne ligge på maven og 

spise. Heldigvis kunne børnene fra (…) hjælpe søløven Sigurd. Børnene kastede og trillede julesmåkagerne 

hen til cirkussøløven Sigurd, så Sigurd kunne spise småkagerne.  

 

Søløven Sigurd var rigtig glad for, at børnene fra (…) havde hjulpet ham. 

”Hvor var det godt, at I hjalp mig!” sagde Sigurd til børnene fra (…). 

”Jeg var så sulten og så træt! Jeg faldt i søvn hele tiden, men så kastede og trillede I julesmåkager hen til 

mig. Så nu er jeg dejlig mæt! Og nu er jeg ikke træt mere!” sagde cirkussøløven Sigurd og klappede sig på 

maven. 

”Jeg var så træt, at jeg ikke kunne lave julecirkus,” sagde den søde cirkussøløve.  

”Men nu er jeg ikke træt mere. Nu er jeg frisk! Og nu kan jeg godt lave julecirkus!” Og så tog cirkussøløven 

sin flotte, røde nissehue på. 

”Se, hvor frisk jeg er!” sagde søløven og klappede med sine luffer. (Kan I også ligge på maven og klappe 

med jeres ”luffer”? Ligesom søløven Sigurd) 

 

Så gik cirkushunden og alle børnene fra (…) ud af cirkushundens cirkusvogn og ud i skoven igen. Børnene fra 

(…) havde mødt mange af cirkushundens cirkusvenner. De havde mødt en meget gal cirkustrold og en 

brøleabe, der hed Bimse, og en rar gammel cirkusbjørn, cirkusklovnen Fjolle og søløven Sigurd. Det var 

mange cirkusvenner! Børnene spurgte cirkushunden, om den havde flere cirkusvener? 

”Har du flere cirkusvenner?” spurgte børnene den lille cirkushund. (Tror I, at cirkushunden har flere 

cirkusvenner?) 

”Vil I møde én til cirkusven?” spurgte cirkushunden børnene fra (…). (Vil I møde én til cirkusven?) 

Cirkushunden kunne ikke høre, hvad børnene sagde. Cirkushunden hørte ikke så godt, så den spurgte igen: 

”Vil I gerne møde én til cirkusven?” (Kan I hjælpe med at råbe ”JA”?) 

”Godt!” sagde cirkushunden. ”Så går vi hen og besøger Hannibal”. 

Børnene fra (…) var spændte! Hvem mon Hannibal var? (Hvem tror I, at Hannibal er?) 

Hannibal var en cirkushest. Cirkushesten Hannibal. Men der var sket noget mærkeligt med cirkushesten 

Hannibal. Cirkushesten Hannibal ville slet ikke høre efter! Cirkushesten Hannibal var blevet modsat! 

”Hannibal vil ikke høre efter. Hannibal vil gøre alting modsat,” sagde den lille cirkushund.  

Cirkushunden spurgte Hannibal, om den kunne sige ”Goddag” til børnene fra (…)? 

”Kan du sige goddag til børnene fra (…), Hannibal?” spurgte cirkushunden. Og så sagde Hannibal: ”Farvel!” 



 

 

”Kan du løfte forbenene op i luften, Hannibal?” spurgte cirkushunden. Og så lagde Hannibal sig ned. 

”Kan du stå helt stille, Hannibal?” spurgte cirkushunden. Og så rejse Hannibal sig på og løb så hurtigt han 

kunne rundt og rundt om alle børnene og den lille cirkushund.   

Cirkushesten Hannibal ville slet ikke høre efter! Den var blevet helt modsat! Hannibal kunne jo ikke være 

med i julecirkus, når den var modsat! 

”Kan I hjælpe cirkushesten Hannibal, så den ikke er modsat mere, så den kan være med i julecirkus?” 

spurgte cirkushundene børnene. (Kan I hjælpe cirkushunden og Hannibal? Kan I råbe højt ”JA”?) 

”Vil I hjælpe?” spurgte hunden. (Kan I råbe endnu højere ”JA”?) 

”Godt!” sagde cirkushunden. ”Så viser vi cirkushesten Hannibal, at det godt kan være sjovt at høre efter. Så 

holder han nok op med at være modsat, og så kan han være med i det store julecirkus!” 

 

Aktivitet  
I denne leg gælder det om at bevæge sig ens, så cirkushesten Hannibal kan se, at det også kan være sjovt at 

lave det samme og ikke kun være modsat! 

• Sid eller stå i en rundkreds og gør det samme: Holde på næsen, vinke, holde jer for ørerne, hoppe, 

sidde på hug osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


