Prinsesseløb.
Hej tøser I skal nu ud på et prinsesseløb.
Prinsessen skal I først ud og finde. Hun er nemlig blevet taget af den væmmelige heks. I skal altid have jeres
logiske sans og jeres gåpåmod med jer, og I skal heller ikke være bange for alle de uforudsete ting, der
kunne gå hen og ske. I er jo rigtige spejdere alle sammen!

Tænker de kan gå efter ærter, der bliver strøet ud (ligesom Hans og Grete). Alternativt kan de gå efter pile.

Post 1.: Heksen har gemt den lille prinsesse et hemmeligt sted i nærheden, da hun kunne mærke, der var
nogle spejderpiger lige i hælene på hende, og derfor troede hun, hun var rigtig smart at gemme hende. Kan
I finde prinsessen?

Post 2.: Prinsessen nåede ikke at blive døbt. I skal nu finde på et rigtigt prinsessenavn til den lille pige og
holde en fin dåb for hende. Hvordan gør man det?

Post3.: Prinsessen har jo slet ikke noget tøj på, I må lige lave noget hurtigt og fint prinsessetøj. Husk
kronen!

Post 4.: Det er jo en livlig prinsesse, så hun vil opleve noget! Hun vil have en gynge. Kan I lave en gynge til
hende, så hun kan gynge rigtig vildt?

Post 5.: Åh – det var en vild gynge, men prinsessen brækkede det ene ben. I skal lægge en forbinding på
prinsessens ben. Og har hun andre skrammer, skal I også yde førstehjælp på disse.

Post 6.: Men nu kan prinsessen jo ikke gå, I må få lavet en båre, så I kan fragte prinsessen sikkert videre.

Post 7.: Klokken er ved at blive mange for en lille prinsesse, hun skal have sin middagslur. I skal digte en
godnatsang til den lille prinsesse.

Post 8.: Sysssss. Nu sover hun, få hende lagt sikkert til at sove et trygt sted.

Prinsesseløb post 1.

Heksen har gemt den lille prinsesse et hemmeligt
sted i nærheden, da hun kunne mærke der var
nogle spejderpiger lige i hælene på hende og
derfor troede hun, hun var rigtig smart at
gemme hende. Kan I finde prinsessen?

Prinsesseløb post 2.

Prinsessen nåede ikke at blive døbt. I skal nu
finde på ET rigtigt prinsessenavn til den lille pige
og holde en fin dåb for hende. Hvordan gør man
det?

Prinsesseløb post 3.

Prinsessen har jo slet ikke noget tøj på, I må
lige lave noget hurtigt og fint prinsessetøj.
Husk kronen!

Prinsesseløb post 4.

Det er jo en livlig prinsesse, så hun vil opleve
noget! Hun vil have en gynge. Kan I lave en
gynge til hende, så hun kan gynge rigtig vildt?

Prinsesseløb post 5.

Åh – det var en vild gynge, men
prinsessen brækkede det ene
ben. I skal lægge en forbinding
på prinsessens ben. Og har hun
andre skrammer, skal I også yde
førstehjælp på disse.

Prinsesseløb post 6.

Men nu kan prinsessen
jo ikke gå, I må få lavet
en båre, så I kan fragte
prinsessen sikkert
videre.

Prinsesseløb post 7.

Klokken er ved at blive mange
for en lille prinsesse, hun skal
have sin middagslur. I skal digte
en godnatsang til den lille
prinsesse.

Prinsesseløb post 8.

Sysssss. Nu sover hun, få hende
lagt sikkert til at sove et trygt
sted.

