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I brevet stod der: Kære 
Bamseven, har du lyst til at 
komme til Danmark?

Firkanter som brev med små 
bølger som skrift

Langt borte i Australien 
skinnede solen fra en 
skyfri himmel, da et brev 
 dumpede ind ad Bamsevens 
brevsprække.

Cirkelbevægelser

Vi vil gerne lære noget 
mere om, hvordan vi kan 
blive bedre til at hjælpe 
hinanden, sådan som I gør i 
Australien.  
Kærlig hilsen børnehaverne/
skolerne i Danmark.

Tegn et hjerte med 
fingerspidserne
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Det ville Bamseven gerne, 
og han begyndte straks at 
pakke sin spritnye kuffert. 
Der var så mange spænden
de ting, der skulle med til 
Danmark, at det sidste måt
te presses ned i kufferten.

Små bløde pres med begge 
hænder

Da flyet lettede, rystede 
Bamseven lidt af nervøsitet, 
for det var første gang, 
Bamseven var ude at flyve.

Snart faldt Bamseven dog i 
en dyb søvn.

Fingerspidserne ryster

Endelig sad Bamseven i 
flyvemaskinen og vinkede 
farvel til alle sine venner.

Store vink ned af ryggen  
– fingerspidser glider fra 
toppen og ned langs ryggen

På vej til lufthavnen mødte 
Bamseven en flok kænguruer. 
De hoppede afsted i fuld fart.

Små bløde hop skiftevis med 
hver hånd
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8 24 timer senere vågnede 
Bamseven op, lige netop 
som flyet gled stille og roligt 
ned på landingsbanen i 
København.

Flyet lander på hele ryggen 
med flad hånd – blødt og fint

Bamseven vinkede begej
stret til alle børnene og 
glædede sig til at vise, hvad 
der var i den lille kuffert.

Store vink ned af ryggen – 
fingerspidser glider fra toppen 
og ned langs ryggen

Mange børn fra børne
haverne/skolerne var taget 
ud i lufthavnen for at byde 
Bamseven velkommen til 
Danmark. Da Bamseven 
steg ud af flyet klappede alle 
børnene.

Små klap på ryggen9
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