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Rengøring
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”Kom her,” siger Lise. ”Vi
skal gøre rent i dag.”

Tegn en cirkel med flad hånd

Alle børnene samles i en
rundkreds om Lise.
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Hun fortæller, hvad de skal
lave.

Alle børnene begynder
ivrigt at samle ting op.

”Først skal vi samle alt
legetøjet op fra gulvet.”

Nap med fingrene rundt
omkring på rygge.

To af børnene kommer
med en kost, og de
begynder at feje.
Stryg med flad hånd rundt
på ryggen

Rengøring
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“Det er rigtig fint, det der,”
siger Lise. ”Det har I vist
prøvet før.”
Børnene er meget grundige
med at feje.
“Vi skal også have støvsuget.”
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“Øv,” siger et par drenge.
“Hvorfor er det altid dem,
der får lov til det sjove?”
“Jeg har en hel speciel
opgave til jer,” siger Lise til
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“Jeg havde tænkt mig, at I
kunne bage boller til os alle
sammen. Så kan vi sidde og
hygge os med friskbagte
boller, når vi er færdige med
rengøringen.”
Det vil drengene gerne.
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De samler en håndfuld dej
op fra skålen og former den
til en bolle. Bollerne lægger
de på en bageplade, og nu
er de klar til at komme ind i
ovnen.
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“Det vil jeg gøre,” siger
nogle af pigerne. De henter
støvsugeren i hjørnet og
begynder at støvsuge.
Med begge hænder stryges
lidt hårdere på ryggen

drengene. “Kom med mig, så
går vi ud i køkkenet.”
Drengene tripper efter Lise
ud i køkkenet.
Trip rundt med fingerspidserne

De går straks i gang og
da alle ingredienserne er
kommet i en skål, skal dejen
æltes sammen.
Krum fingrene sammen, som
en dej der æltes

Tryk med knyttede næver
rundt på ryggen
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Der breder sig en dejlig
duft af hjemmebagte boller.

har tørret hylder af med en
klud.

Imens er de andre børn
ved at være færdige med
rengøringen. Nogle af dem

Stryg med flad hånd, zig-zag
over ryggen

Og til allersidst skal gulvet
vaskes.

“Nøj, hvor er de flotte,”
siger de andre børn.

Da gulvet er vasket, kommer drengene ind fra
køkkenet med de friskbagte
boller.

Stryg med flade hænder ned
ad ryggen

Så sætter de sig alle sammen og hygger sig. Spiser
boller og er stolte af, hvor
fint der er blevet gjort rent.

“Uhm, de smager godt, de
her boller.”

