
Lärarhandledning För vi har tråkigt 
För vi har tråkigt handlar om två personer som har så tråkigt. Det finns ingenting att göra. 

Men så kommer dom på att dom har dörren. Dörren som öppnar upp för allt man längtar efter och tycker är roligt. 


Dörren 
Man kan uppmuntra barnen att skapa sin egna fantasidörr. Vad finns det bakom dörren? Vad vill du komma/leka när du 
öppnar dörren? Uppmuntra fantasin och att allt är möjligt. 


Vill man återskapa spelet från föreställningen 
Måla upp er fantasidörr. 

Gå in i en grotta. Hur låter det i grottan? Är det ljust eller mörkt? 

Kom fram till en strand. Vad gör ni på stranden? Vad äter och dricker ni? Är det varmt/gott? Bada och simma. 

Åk på safari. Vilka djur ser ni? Kan ni några djur man kan se på safari? 

Bli ett valfritt djur med vingar och flyg iväg (låt flyg! Flyg!) och landa på sydpolen.

Gå in i ett rymdskepp och flyg ut i rymden. 

Hitta en loppa, skapa en egen loppcirkus.


Fakta ur föreställningen

Safari- Giraffen har en jättelång hals för att nå upp och äta blad från höga träd. När giraffen dricker behöver den stå 
bredbent för att nå ner till vattnet. Giraffen kan också slicka sig själv i örat. 

Noshörningen bajsar jättemycket. Ca 35 kilo om dagen. 

Elefanthonan är gravid i 2 år. Elefantungen kan använda sin snabel som napp. 

Geparden är väldigt snabb den kan springa upp mot 130 km i timmen. 


Sydpolen - Pigviner kan inte flyga, men dom kan hoppa högt. Pigviner är kittlig och kan fnissa. Det är hanen som ruvar 
äggen.  Pigviners bajs sägs synas hela vägen från rymden. 


Rymden - Man far utanför himlakroppens atomsfär och färdas i ca 28.000 km i i timmen. På ett dygn hinner man 16 
gånger runt jorden. Första månlandningen var 1969 med rymdfarkosten apollo 11. Första människan att gå på månen 
var Neil Armstrong. 


För skoj 
Vår cirkusloppa heter Mario Loppolino och är från Italien. Han är den första loppan på över 100 år som gav sig på det 
beryktade dödshoppet, som han klarade med bravur.


Sångtexter ur föreställningen. (Musiken finns på Spotify/Teater Trampolin) 
Melodi & text: J. Lindgren 

Musikarrangemang: P. Strandberg 

Grottan 
På egen risk vi går här på tå

Rytmisk mystiskt

Jag vågar nog inte stå

Så akta och kanske vakta

Sakta plaska, blött

Än så har vi inte dött, nej!

Men jag är lite trött. (Jäsp)

På egen risk vi går här på tå

Rytmiskt, mystiskt

Titta, ett guldföremål

Titthål.

En glasskål.

Åh, ett Semestermål!


Flyg flyg  
Flyg flyg, flax flax 

Över äng, över hav, berg och dal. Åohoh. 

Flyg flyg ,flax flax 

Där vi far i sån fart

Inte blinka om vi skall hitta.

Tiden tickar, oj jag fick hicka. 


Flyg flyg, flax flax, över hav, berg och dal. Åohoh.

Flyg flyg flax flax 

Flyg flyg, flax flax

Flyg flax, flax flaxNu är det inte långt kvar

Klappa i takt  
Oj, oj oj vad vi kan

Nu är det bäst att klappa i takt. 

Så vi kör klapp, klapp, klappa i takt.

Nu klappar alla i samma takt

Klappa, klappa, klappa klappa händerna

Klappa, klappa, klappa klappa händerna

Vi gör klapp, klapp, klappa i takt

Jag vi gör klapp, klapp, klappa i takt. 


Skaka, skaka, skaka, skaka huvudet.

Skaka, skaka, skaka, skaka huvudet.

Nu kör vi rock, rock, rockididock 

Nu kör vi rock, rock, rockididock


Nu skall vi upp och stampa i takt

Ja, ta er upp och stampa i takt. 

Ja allt upp och stampa i takt

Nu skall vi upp och stampa i takt

Ja ta er upp och stampa takt. 

Stamp, stamp, stampa i takt

Ja, vi stampa alla i takt

Stamp, stamp, stampa i takt

Ja, vi stampa alla i takt


Klappa, klappa, klappa klappa händerna

Klappa, klappa, klappa klappa händerna

Vi gör klapp, klapp, klappa i takt

Jag vi gör klapp, klapp, klappa i takt.


Vi viskar klapp klapp, klappa i takt

Vi viskar klapp klapp, klappa i takt


Jag sjunger klapp, stamp, rocka i takt

Nu säger vi tack å tack

Men först skall alla klappa i takt

Så vi kan klapp, klapp, klappa  i takt

Nu säger vi tack, tack, tack, tack. 



