NAVN __________________
www.arena.dk

Hej med dig!
Vi er Julie og Bubber.
Vi skal rejse med Cirkus
Den her bog er til dig.
Læs, tæl og klip.
Leg med tal og ord.
Kom med og hav det sjovt.

Vi ses i Cirkus Arena.

Inden start
Bubber, Julie og alle artisterne i Cirkus Arena venter i spænding
på, at Cirkus Arena kan få premiere og fejre 65 års jubilæum.
I ventetiden er alle opgaverne i denne bog god underholdning.
Hvis du løser bogens opgaver, så del et foto på Instagram, hvor du
viser os i Cirkus Arena, hvad du er i fuld gang med - så er du med i
konkurrencen om…

4 CIRKUSBILLETTER
TIL CIRKUS ARENA
(TIL EN VALGFRI DATO)

Del billedet på Instagram inden den 15. maj og giv det hashtagget
#CirkusArena - e ller send billedet i en mail til cirkus@arena.dk
Sæt i gang!

Til de voksne
De ﬂeste opgaver i hæftet er målrettet børn i alderen 6-9 år. Men ligesom i cirkus er
der aktiviteter, som alle kan have det sjovt med!
Derfor vil du sandsynligvis også opleve, at barnet skal have hjælp med nogle af
opgaverne, men heldigvis har vi prøvet at lave opgaverne så sjove, at det bliver en leg
at være med.
Har du et førskolebarn indeholder hæftet også labyrinter, klippe, male, tegne og
tælle opgaver.
Desuden indeholder hæftet ’Cirkusprinsessens sang’ og historien om ’Pigen og
linedanseren’, som I også kan høre Bubber læse højt på Cirkus Arenas YouTube-kanal.
Her ﬁnder I også musikvideoen til sangen.

Vi håber, opgaverne giver anledning til hygge for hele familien.
Vi ses i Cirkus Arena – cirkus der samler hele familien!

Eventuel feedback kan sendes til cirkus@arena.dk

Hvem er hvem?
I Cirkus Arena er der mange artister, der optræder i manegen, og de er alle sammen
gode til noget forskelligt. Kan du gætte hvem, der er hvem her? Sæt streg fra tegning
til tekst. Julie har du allerede mødt, så hun har hjulpet med den første.

Hjælp cirkus på plads
Seks af lastbilerne er blevet væk fra cirkus på køreturen frem til cirkuspladsen i den
nye by. Kan du hjælpe lastbilerne med at finde vej til cirkus? Men pas på - flere veje
ender blindt!

Find artisternes rekvisitter
Da Cirkus Arena ankom til den nye by, var nogle af de ting artisterne optræder med
blevet kludret sammen, som du kan se på billedet. Kan du hjælpe artisterne med at
skrive ordene, så de sidder rigtigt sammen?

KLOVNE - STAV
LINE - UNIFORM
TRYLLE - CYKEL
CIRKUS - DANS
MOTOR - SKO

Find ord
Cirkus _ _ _ _ _ har brug for mange ting, før forestillingen kan gå i gang. Kan du finde
tingene i boksen herunder, så vi kan blive klar til forestillingen?
Vi mangler disse ting, førend vi kan gå i gang:
MANEGE

POPCORN

TRAPEZ

ARTIST

PRINSESSE

KLOVN

HEST

HUND

TELT

MOTORCYKEL

ARENA

SLIK

Sæt ring om hvert ord, når du finder det.
Ordene går både lodret og vandret ligesom pilene her
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Hvor mange bolde er der?
Cirkus Arenas jonglør er rigtig dygtig. Kan du tælle hvor mange bolde, han jonglerer
med? Skriv antallet på linjerne og sæt en ring om det højeste tal.

Antal bolde: __________________

Antal bolde: __________________

Antal bolde: __________________

Antal bolde: __________________

Sådan kan du tegne en klovn

Tegn din egen klovn her - du bestemmer selv farver, og hvordan den skal se ud.

Lav dine egne popcorn
I Cirkus Arena er der mange publikummer, der spiser popcorn fra cirkus-kiosken. Lige
nu er kiosken lukket, men vi har en opskrift til dig, så du kan lave dine egne popcorn.
Du skal have en voksen til at hjælpe dig.
I skal bruge:
- En stor gryde med låg
- 2. spsk. olie med neutral smag
- Cirka 1 dl. majskerner
- 1/2 tsk. fint salt
- Grydelapper så I ikke brænder fingrene på grydelåget
- Dit helt eget popcornbæger, som du finder på næste side
Sådan gør I:
- Hæld 2 spsk. olie i gryden og varm det op.
- Tilsæt majskernerne, så de dækker grydens bund i et lag, og læg låget på
gryden.
- Skru ned for varmen, når majsene begynder at poppe.
- Låget skal være på under hele tilberedningen.
- Ryst gryden fra side til side engang imellem. Du skal ikke ryste gryden op og
ned, så kan popcornene brænde på.
- Popcornene er færdige, når du ikke kan høre flere pop. Det tager cirka 3-5 min.
- Drys cirka 1/2 tsk. fint salt over popcornene og ryst gryden, så saltet fordeles
jævnt på popcornene.
- Lad popcornene køle lidt af, så du ikke brænder dig.
- Nyd popcornene og spis dem fra dit helt eget popcorn-bæger.
Psst. hvis I mangler nogle af redskaberne, kan man også købe færdige popcorn og
spise i stedet.
LAV FØRST DIT EGET POPCORN-BÆGER PÅ NÆSTE SIDE!

 Hvor

Hvilken hund har flest godbidder?
I Cirkus Arena er der mange hunde, og hundene elsker at spise godbidder. Bubber og
Julie har fodret hver sin hund med godbidder, men hvem har fået flest?
Tæl godbidderne og skriv tallet ud for hver madskål. Læg tallene fra de røde
madskåle sammen og skriv dem ved siden af Bubber. Læg tallene fra de blå madskåle
sammen og skriv dem ved siden af Julie. Hvilken hund har fået flest?

Hvilken artist er det?
Hjælp os med at færdiggøre tegningen. Kan du se hvad det er for en slags artist?

Hvad hedder Cirkus Arenas hjem?
Løs rebussen ved at skrive ordene ind i kasserne herunder. Når du har gjort det, kan
du svare på spørgsmålet nederst på siden.
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Hvor bor Cirkus Arena, når de ikke kører rundt i Danmark og optræder?
1

2
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7

som ligger i Slagelse på Sjælland
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Hvor går linedanseren hen?
Linedanserens line er blevet kludret sammen med en masse kabler. Kan du finde
linedanserens rigtige line, og hvor fører den hen?

Jeg flyver højt!
Måske har du allerede hørt om Alex Porsing, der vandt tv-programmet ‘Danmark Har
Talent’ i 2019. Alex og hans team skal optræde i Cirkus Arena, og de kan nogle vilde
motocross-tricks, hvor de flyver over manegen.
Kan du måle, hvor højt de flyver i luften? Du skal bruge en lineal eller et målebånd.
Mål fra græsset op til motorcyklen, og skriv tallet, du måler i boksen og se, hvor Alex
flyver højest. En centimeter på papiret svarer til en meter i virkeligheden!

Find vej til manegen
Det er Bubber og Julies tur til at optræde i manegen, men det viser sig, at de er i en
helt forkert by! Hjælp dem med at finde frem til cirkusteltet. Men pas på de ikke
kører den forkerte vej. De må nemlig kun træde på felterne med disse bynavne:
ASSENS

RINGSTED

NYBORG

VARDE

ODENSE

ESBJERG

VIBORG

HERNING

RIBE

SORØ

Find bynavnene i labyrinten og farv dem, så Bubber og Julie kan komme frem.
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Lav ord med ord - del 1 ud af 4

Julie og Bubber har valgt et ord hver. De vil gerne vide, hvilket ord der kan blive til
flest nye ord. Hvor mange ord kan du lave med bogstaverne fra ordet c irkustelt?

SUT

 

Lav ord med ord - del 2 ud af 4

Så er det tid til at hjælpe Bubber. Hvor mange ord kan du lave med bogstaverne fra
ordet l inedanser?

SAND

 

Lav ord med ord - del 3 ud af 4

Se hvor mange nye ord du kan lave med bogstaverne fra et ord, du selv vælger.

↑ Tegn dig selv og skriv dit ord i taleboblen.

Lav ord med ord - del 4 ud af 4
Hvilket ord blev det korteste, du skrev?

Hvilket ord blev det længste, du skrev?

Hvilket ord var det sjoveste, du skrev?

Hvilket af de tre ord blev til flest ord?

♫♪K
 ender du sangen? ♫ ♪ ♫

Cirkus Arenas Cirkusprinsesse Laura har sin egen sang, men flere ord er røget ud af
sangteksten, og de ligger nu rundt på papiret. Kan du hjælpe os med at sætte ordene
tilbage på plads i ‘Cirkusprinsessens sang’?
Hør sangen ved at søge på ‘Cirkusprinsessen Cirkus Arena 2017’ på YouTube.

Hele vejen fra ___________________
Med en drøm om cirkusliv
Ingenting kunne stå i vejen
Heste-______________________ skulle hun bliv’
Så hun siger: højre,________________, stop
Alle følger trop
Trænede med heste dagen lang
Nu er hun blevet en prinsesse
Og alle ____________ lystrer hende
Hun præsenterer her de bedste
Det tog tid at nå derhen
Så hun siger: _____________, venstre, stop
Alle følger trop
Trænede med heste dagen lang
Højre, venstre, stop
Alle følger trop
Hver eneste ________________ var hun i gang
For alle _________________ som du ønsker
Ja dem kan du altid nå
Ligesom cirkusprinsessen
Hun __________________ for sit mål
Og nu’ hun fri - huhu-u!

kæmpede

heste

Viborgenia

venstre

drømme

prinsesse

højre

morgen

Hjælp os med at pakke - del 1 ud af 2

Hver gang en forestilling er slut, skal alting pakkes ned, så Cirkus Arena kan tage det
med til den næste by, vi optræder i. Kan du hjælpe os med at pakke, så vi får det
rigtige antal med? Tæl og skriv tallet i cirklen. Plus tallene og tegn det rigtige antal.

Hjælp os med at pakke - del 2 ud af 2

Tak for hjælpen! Resten af tingene vi skal pakke, er der for mange af, så nu skal
tallene trækkes fra hinanden. Tæl og skriv tallet i cirklen. Minus tallene fra hinanden
og tegn det rigtige antal.

Det kræver talent
Som cirkusartist er det godt at have talent for noget, og der er heldigvis mange
forskellige ting, man kan være god til. Saml flip-flapperen p å næste side og få trænet
nogle af dine talenter.
Klip firkanten på næste side ud langs yderkanten og fold derefter flip-flapperen med
bagsiden op, som vist herunder.

Klip firkanten på næste
side ud. Læg papiret med
bagsiden op og fold hvert
hjørne til det modsatte
hjørne. Åben papiret op
igen. Du har nu
foldemærker på papiret
som på modellen her.
Nu ser din flip-flapper
således ud.

Fold nu igen det ene hjørne
ind til midten af
flip-flapperen. Derefter gør
du det samme med de tre
andre hjørner.

Fold og åben nu din næsten
færdige flip-flapper på
midten. Først vandret, så
lodret.

Fold det ene hjørne ind til
midten af flip-flapperen.
Derefter gør du det
samme med de tre andre
hjørner.

Vend flip-flapperen rundt.

Nu ser din flip-flapper
således ud.

Put fingrene ind i
flip-flapperen, og så er du
klar!

Klip ud og prøv flip-flapperen
Regler:
Den du spiller med skal vælge et ord, og så ﬂipﬂapper du antallet af bogstaver i
ordet. Derefter vælger din medspiller et tal, og du ﬂipﬂapper antallet. Gentag 2 gange
før du åbner den ﬂap, din medspiller vælger. Nu skal din medspiller udføre den
aktivitet, der står på den valgte ﬂap. Herefter bytter I og så er det din tur til at prøve.

Cirkus Arena - Quizzen
Hvis du har lavet alle opgaverne i hæftet, har du allerede fået svar på nogle af
quizzens spørgsmål. Lad os se hvor meget du kan huske. Nogle af svarene må du
gætte på, for man kan ikke vide alt i forvejen. Men heldigvis kan man altid blive
klogere. Sæt e n streg under det svar, du tror er rigtigt.
1.
Rødt og Gult

På Cykel

Hvilken farve er Cirkus Arenas telt?
Sort og Rødt

2. Hvordan kommer Cirkus Arena til Bornholm?
Med Flyvemaskine

3.
På Grønland

Hvor bor Cirkus Arena, når de ikke optræder?
I Cirkusland

4. Hvor gik Linedanseren med kludder i linen hen?
Til Motorcyklen
Til Cirkusteltet
5.
Laura
6.
Bubbers

Hvad hedder Cirkus Arenas Cirkusprinsesse?
Lærke

Blåt og Rødt

Med Færge

På Lolland

Til Hestene

Liva

Havde Bubbers eller Julies hund flest godbidder?
Julies
De havde lige mange

Du får 1 point for hvert rigtigt svar.

A ntal point i alt:

!

Psst. På w
 ww.arena.dk/opgaver kan du se, hvilket svar der er det rigtige. Husk at lav
opgaven færdig, før du kigger!

Læs en cirkushistorie

Pigen og linedanseren

For mange år siden var der engang en lille pige, som boede i en lille bitte by. I byen
skete der ikke så mange ting, så børnene og de voksne måtte tit finde på noget, så de
kunne underholde sig selv. Der fandtes nemlig hverken fladskærms-tv eller iPads i
byen, for de var slet ikke opfundet endnu. Til gengæld kendte alle i byen hinanden
rigtig godt, og hvis de manglede salt til et æg, kunne de bare gå hen og låne noget
hos naboen.
En dag trillede en rød lastbil gennem byen. Den havde et langt vogntræk, hvorpå der
lå en masse stolper og en stribet teltdug. Ud af vognens vindue var der en mand der
råbte ”Kom og se det helt fantastiske cirkus. Se klovne, heste og smidige akrobater”.
Byens piger og drenge syntes det så meget spændende ud, så de løb hjem og
spurgte, om de godt måtte gå ned og se teltet blive sat op. Da de kom ned til pladsen,
var cirkusfolkene allerede i gang med at sætte det store telt op på marken, og der gik
også nogle heste rundt og spiste af græsset.
”Goddag, jeg vil gerne være med i dit cirkus”, sagde pigen til manden der stod ude
ved hestene.
”Hvis du vil være med i cirkus, så kan du hjælpe med at give hestene vand”, sagde
manden og gav pigen en spand.
Hmm, det var nu ikke lige det pigen havde tænkt sig, men nu havde hun da en chance
for at blive lidt længere. Hun begyndte at give hestene vand, mens manden fandt
nogle gulerødder frem til dem.

”Har du været i cirkus før?”, spurgte han.
”Ja, det har jeg, men jeg har aldrig været m
 ed i et før. Er det meget svært?”, spurgte
pigen.
”Det kommer an på, hvor meget man øver sig. Hvad kan du?”, spurgte manden.
Pigen var stille lidt. ”Det har jeg aldrig tænkt over”, sagde hun. ”Jeg tror faktisk, jeg
kan lidt af det hele”.
”Nå for søren, så må du hellere se at finde ud af, hvad du er allerbedst til. Det er
nemlig altid det, artisterne optræder med”, sagde manden, inden han forsvandt ind i
sin vogn.
Pigen gik videre rundt på pladsen, imens hun tænkte over, hvad hun mon var
allerbedst til.
Teltet var blevet rejst, og rundt omkring på pladsen var cirkusartisterne ved at gøre
sig klar til aftenens forestilling. Der var to akrobater, som øvede sig i at stå på
hænder op ad hinanden, en dreng der rullede frem og tilbage på et bræt, som lå
ovenpå et lille rør, og så en dame der sad og syede en lap på et par store
klovnebukser.
”Har du brug for hjælp?”, lød en stemme bag pigen. Der var en af akrobaterne, som
pigen havde set øve sig i at stå på hænder.
”Næe, jeg prøver bare at finde ud af, hvad jeg er rigtig god til. Jeg vil nemlig godt
være med i cirkus”, svarede hun.
”Kan du stå på hænder?” spurgte akrobaten.
”Det tror jeg godt, jeg kan, men jeg har nu aldrig prøvet det før”. Pigen satte
hænderne i græsset og svang benene i vejret. Det gik ok, men akrobaten hjalp også
til og holdt fast, så fødderne ikke ramlede ned igen.
Puha, pigen var helt svimmel, da hun kom på benene igen.
”Jeg tror måske, jeg er bedre til at stå på mine fødder”, sagde pigen.
”Så skal du spørge min bror”, sagde akrobaten, ”han er linedanser, så måske kan han
hjælpe dig. Han træner inde i teltet”.
Pigen gik forsigtigt ind i det store telt. Der var sat stole op, og lyset glimtede allerede
ned fra masterne.

”Hej! Hvad laver du herinde?”, lød det fra en høj dreng iført gymnastiktøj.
”Hej, jeg vil godt gå på line”, sagde pigen. ”Det tror jeg, jeg er god til! Jeg har prøvet
at stå på hænder, men det var ikke så meget mig alligevel”.
”Okay, men så lad mig se, hvad du kan. Jeg er færdig med at træne for i dag”, sagde
drengen og pegede ind i manegen, hvor en line var spændt ud mellem to platforme,
der stod på jorden.
Pigen hoppede op på linen, og det gik meget godt. Hendes ben skælvede lidt engang
imellem, men heldigvis var der ikke så langt ned.
”Det er du da god til. Jeg kunne godt bruge en hjælper i mit show i aften, hvis du har
lyst”, sagde drengen og rakte hende en cirkusbillet. ”Hvis du sætter dig på første
række, så hiver jeg dig op, når jeg har brug for hjælp”.
”Tak!” Pigens øjne strålede. Tænk at hun virkelig skulle optræde i et rigtigt cirkus.
Hun kunne næsten ikke vente.
Om aftenen da forestillingen skulle spille, havde pigen sat sig der, hvor drengen
havde sagt.
Det var de sjoveste mennesker, der optrådte i cirkus. Der var en klovn, som lavede
numre med nogen blandt publikum. Akrobater som hoppede ind og ud mellem
hinanden, mens de skabte de flotteste former, og en lille bitte pony som kunne sidde
ned, mens den spiste gulerødder.
Da det blev linedanserens tur, hev han pigen ind i manegen, som han havde lovet.
Først skulle de se, hvem der kunne balancere længst tid på et ben, og bagefter skulle
hun kaste nogle rekvisitter til ham. Til sidst klappede alle af hende og drengen. Det
havde været en helt fantastisk dag, og da pigen lagde sig til at sove i sin seng den
aften, vidste hun, hvad hun ville være, når hun blev stor.

Hvor godt husker du?
Nu har du hørt eller læst historien om Pigen og linedanseren, men kan du huske
nogle af detaljerne? Svar på spørgsmålene, så godt du kan, hvis der er noget du har
glemt, kan du altid høre historien igen.

Hvem kommer til den lille bitte by?

Hvad giver pigen til hestene?

Hvad syede damen på klovnebukserne?

Hvad tror du pigen vil være, når hun bliver stor?

Tak for din hjælp!
Det var sjovt at have dig med.
Var det også sjovt at være med?
Snart kan du få ﬂere opgaver.
Med mere cirkus.
Vi ser frem til at se dig igen.

Vi ses i Cirkus Arena.

