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Motivation 
er den halve 

succes!

Jeg kom på ideen med at skabe et sjovt og praktisk hjælpemiddel til børn 

med handicap, da jeg arbejdede som småbørnskonsulent tilknyttet familier 

med børn med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser. Jeg er 

meget glad over, at denne ide er blevet ført ud i livet – takket være støtten 

fra min familie, fonde, firmaer, eksperter, frivillige og venner. Jeg håber, at 

denne bog og multisansningshjælpemidlet, Nanos spilopper, vil blive en 

værdifuld hjælp til jer – forældre – og at Nano vil blive en ven og muntert 

selskab for jeres børn.Jeg ønsker jer en masse sjov med Nano og bogen og 

masser af inspiration til at træne jeres børns syn. 

Sammen med bogen finder I også en samling fysiske genstande: Nano, Ro-

sie, en bil, en lygte, seks kopper, 18 stk. bestik, LEA SYMBOLS ® – en cirkel, 

en firkant, et hus og et æble (der refereres herefter til disse som „optoty-

per“), et dækkeark, Nanos MEMO–spil og Nanos Braille–alfabet. Disse kan 

alle bruges til mange sjove aktiviteter, der understøtter udviklingen af børns 

visuelle, motoriske og intellektuelle evner. Lad os se på, hvordan I kan lege 

med bogen, Nano og de andre hjælpemidler.
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Vi præsenterer Nano og andre 
elementer
Der er flere muligheder og måder, hvorpå et barn kan lære 

en bestemt genstand at kende. Det er op til jer forældre,  

at tilpasse aktiviteten til jeres barns behov. Forældre ved 

bedst, hvad barnet kan lide og er god til, hvor han/hun har 

brug for mere motivation eller nogle interessante variatio-

ner, og hvilke aktiviteter der bør gemmes til senere. Alt vil 

være lettere at huske, hvis barnet oplever positive følel-

ser, når det lærer. Derfor er det nødvendigt at skabe vilkår 

for legen, der muliggør barnets succes. Det vil hjælpe at 

dele aktiviteterne ind i små trin, gentagelser og variatio-

ner. Sjov og anerkendelse er også meget vigtigt.

Individuel erfaring gør det 
lettere at se og forstå
Det er vigtigt, at jeres barn aktivt gør sig fortrolig med de 

fysiske genstande, før bogen åbnes. Det at opdage, un-

dersøge og genkende de fysiske genstande, som senere 

vises på billeder og illustrationer i bogen, vil hjælpe børn 

(med støtte fra forældre) med at udvikle deres synsmæs-
sige færdigheder og lette forståelsen af billederne. Bør-

nene er klar til at udføre, som er i bogen, når de har set de 

fysiske genstande, undersøgt dem grundigt via berøring 

og er blevet fortrolige med dem.
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Nano
er et visuelt og taktilt interessant blødt legetøj, som er lavet af sort og hvidt 

lærred. Det er fyldt med boghvede–skaller, så det rasler og kan varmes. 

Nano skiller sig ud visuelt og er ideel til gemmeleg. Hvis barnet fx sidder ved 

et bord, kan Nano kigge frem over bordkanten. Barnet vil se efter Nano og 

fokusere sin visuelle opmærksomhed på ham. For at lette søgningen kan du 

ryste eller bevæge Nano.
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Rosie 
er interessant, fordi hendes øjne, mund og næse ligesom hjertet på hendes 

bryst er broderede. Det sorte omrids gør det muligt for barnet at skelne de 

enkelte dele af Rosies krop fra hinanden. Hvis Rosie placeres på en visuel 

ensfarvet baggrund (fx hvidt papir), vil omridset gøre det lettere at skelne 

Rosies silhuet. De farverige baggrunde på bogens sider er designet til at 

fremhæve dukken. Barnet kan øve ansigts– og kropsorientering med Rosie. 

Følgende spørgsmål kan bruges: vis mig hvor øjnene/munden/næsen/

håret er; hvilken farve er kjolen; vis mig fødderne osv. Sammen med barnet 

kan I ændre Rosies frisure. Når barnet peger på dukken, øver det øje–
håndkoordination. Opmuntr barnet til at se på det, han/hun rører ved.
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Bil
Den røde bil med visuel karakteristiske sorte og hvide hjul kan skilles i tre 

dele. Dette er meget brugbart i forhold til at udvikle barnets evne til at følge 

en genstand med øjnene. Barnet kan iagttage bilen bevæge sig fra venstre 

til højre eller fra sig og mod sig. Dette gør det muligt for jer at træne det at 

se på en genstand, der bevæger sig i forskellige retninger, og dermed træne 

øjenmusklernes bevægelighed. Barnets rolle og aktiviteter kan variere fra 

at se på til at tage en aktiv rolle, hvor barnet selv bevæger bilen. Sammen 

med barnet kan I bruge kopperne til at lave en bane, som barnet kan føre 

bilen igennem. Aktiviteten fokuserer hovedsageligt på koordination af øje 

og håndbevægelser. Under aktiviteten er det godt at opmuntre barnet til at 

kigge på det, han/hun gør, og på stedet hvor bilen kører hen. De to øverste 

dele af bilen kan skilles ad. 

Ved at skille bilen ad og samle den igen udvikler barnet finmotoriske evner, 

logisk tænkning og forestillingsevne. Bilen optræder i mange af bogens akti-

viteter, der stimulerer og udvikler motoriske færdigheder som gør det lettere 

at skrive og tegne. Øvelserne befinder sig i den sidste del af bogen. Øvelserne 

tjener som inspiration: for eksempel kan du tage store papirark og tegne lin-

jer som i bogen (s. 29–31) og lade barnet køre bilen langs med dem.
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Den manuelt opladelige lygte
er visuel karakteristisk og ligger godt i barnets hånd. Den har en elektrisk kon-

densator. Så barnet selv kan frembringe lys. Han/hun kan dreje på håndtaget 

og tænde og slukke lyset. Når I arbejder med lygten, fremmer I motoriske fær-

digheder såvel som forståelse af princippet om aktion og reaktion („hvis jeg 

gør det her, vil det her ske“). Lygten kan bruges til at oplyse de medfølgende 

kopper og få dem til at lyse i forskellige farver.

Hver enkelt kop vil give en forskellig lysfarve. Afprøv hvilken farve der passer 

barnet bedst. For at gøre lyseffekten mere intens kan I mørklægge rummet 

ved at trække gardinerne for. Oplys derefter koppen og ræk den til barnet på 

øjeniveau i en afstand af 30–40 centimeter. Bevæg den lysende kop fra venstre 

til højre, op og ned og fra øverste venstre hjørne ned til højre hjørne. På den 

måde træner I evnen til at søge noget med øjnene, at fokusere øjnene på en 

genstand, at følge en genstand med øjnene og øjenmusklernes generelle mo-

bilitet. Barnet kan bruge lygten til at lyse på de fysiske genstande og billeder 

i bogen. Når det bliver mørkt, kan I lege en leg med at fange lyset på væggen.
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Kop–sættet
indeholder seks farver. Kopperne kan bruges til at drikke af, lære farver og 

opbevare og sortere genstande. I kan også få dem til at lyse ved at bruge lyg-

ten. Vi anbefaler, at man udvælger en kop og et sæt bestik i samme farve, som 

barnet kan bruge til at drikke og spise med. Det er vigtigt, at barnet forstår, 

hvordan disse ting anvendes i dagligdagen. Kopperne kan bruges til simple 

og mere komplekse aktiviteter. Kopperne kan stables, bruges til at bygge  

en pyramide, sættes ned i hinanden, bruges til leg i badekarret eller i sand, fyl-

des med vand eller bruges til at lave mudderkage. Alle disse aktiviteter hjælper 

med at koordinere øje–håndbevægelse og udvikle barnets opfattelse af om-

givelsernes fysiske fænomener. Barnet lærer for eksempel at forstå tyngde-

kraft (ved at stable kopperne og vælte tårnet), dybde (ved at lege i badekarret 

– en kop fyldt med vand er på bunden af badekarret, og en anden flyder), vægt 

(ved at lege i sand – en kop fuld af sand er tungere end en tom kop) osv.
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Bestik - sættet 
består af seks farverige knive, gafler og skeer. Ligesom med kopperne er det 

godt at bruge et sæt bestik til spisning. Egne erfaringer vil gøre det lettere 

for barnet at genkende billeder af bestikket i bogen. Gafler, knive og skeer 

har en meget mere kompliceret form end kopperne. Til at begynde med 

anbefaler vi, at man bruger bestikket til at adskille farver. Vælg to sæt bestik 

med forskellige farver, fx blå og gul, spred dem ud på en overflade og vælg 

tingene ud fra farve. Aktiviteten kan kombineres med kopperne. Barnet kan 

putte bestik af én farve i den tilsvarende kop: det blå bestik i den blå kop osv. 

Hvis barnet synes, legen er for simpel, kan I tilføje bestik og kopper i andre 

farver. Da nogle børn har svært ved at skelne mellem ens farvenuancer, er det 

altid vigtigt at tilpasse legen til barnets visuelle, motoriske og intellektuelle 

evner. 

Når barnet skal lære at genkende forskellige former, kan man fortsætte på 

følgende måde: placer to sæt bestik på en overflade, som skaber kontrast 

og lader tingenes form træde frem. For eksempel kan man placere et blåt 

og orange sæt på en hvid overflade og bede barnet finde skeerne. For at øge 

legens sværhedsgrad kan man tilføje flere sæt eller vælge en mere kompleks 

baggrund, som det er vist i bogen på side 24.
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Optotyper (LEA SYMBOLS®)
gives til barnet på hver sit kort: cirkel, firkant, hus og æble. De består af 

former og symboler. I den første læringsfase er det ikke nødvendigt, at 

barnet direkte genkender og kan nævne symbolerne. Først bør barnet lære 

at matche identiske symboler. Til en start er det nok at kigge de enkelte kort 

med symboler igennem og fortælle, hvilket motiv de har – og inden længe kan 

I arbejde med bogen.

Dækkearket
kan være til stor hjælp, når I kigger i bogen. Det forenkler orienteringen på 

siden i et komplekst visuelt miljø (når en side har mange genstande eller de 

sættes sammen). På en side med adskillige genstande kan I for eksempel 

bruge arket til at dække den venstre halvdel. Formålet er at skabe et mere 

simpelt visuelt miljø. Når barnet har fået kigget grundigt på billedets synlige 

del, kan I dække den højre halvdel. Efter at have undersøgt begge halvdele af 

opslaget grundigt skal hele billedet gøres synligt. Tilpasset barnets behov, 

kan I dække forskellige dele af siden til og gradvist synliggøre billedet.

Nanos MEMO-spil og Nanos Braille-alfabet
Vi anbefaler at bruge Nanos MEMO-spil og Nanos Braille-alfabet, når I er 

kommet igennem hele bogen. Vi fortæller jer senere, hvordan I bruger dem. 
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Vi åbner bogen
Efter barnet har fået personlig erfaring med de fysiske genstande, vil han/

hun se dem på billeder i bogen. Ting, som barnet allerede har undersøgt 

og er fortrolig med, kan nu lettere genkendes og bruges til nye aktiviteter.  

I bogen kan I gå fra simple visuelle aktiviteter til mere komplekse. 

Nano har rollen som bogens guide. Han kommer med opmuntrende be-

mærkninger og giver råd til, hvad I kan fokusere på. At begynde på bogen 

kan kombineres med en enkel tilgang. Til at starte med, kan I varme den 

fysiske Nano op og give den til barnet for en stund med ordene: Hej, jeg 

er Nano. Kom lad os lege… Når denne aktivitet bliver en almindelig frem-

gangsmåde, vil barnet forstå, at det betyder, at I skal til at lege sammen. 

Varmen afslapper barnets hænder, hvilket kan gøre følingen bedre. Det 

at opvarme NANO er især godt for børn med bevægelsesvanskeligheder. I 

den første del af bogen lærer barnet om genstande i 2D fotografisk form. 
Han/hun kan se på hver enkelt genstand på hver deres side. Hver genstand 

er placeret på en simpel baggrund, som skaber en kontrast og lader bille-

det træde frem. En del af billedet er taktilt, som barnet kan udforske med 

fingrene for at udvikle taktil sansning. Størrelsen på den fysiske genstand 

(undtagen Nano og Rosie) gengives i forholdet 1:1. Når barnet genkender 

de fysiske genstande, kan I vise barnet et billede i bogen og den tilsvarende 

fysiske genstand fra den samme vinkel. Bogens indbinding gør, at den kan 

stå oprejst, hvilket gør det lettere at bruge bogen og genstandene. Barnet 

kan sammenligne, hvordan genstandene ser ud i 3D og 2D fotografisk form 

på en farvet baggrund. Hvis I ønsker, at barnet rører ved billederne, er det 

bedre at lægge bogen på bordet.

Når barnet bliver fortrolig med genstandenes billeder, er han/hun klar til 

billeder med to genstande på én side. 

Her kan han/hun vælge en af de to 
genstande (side 7 og 8). Nano kan invi-

tere barnet: Vis mig hvor… er. Opmun-

tr barnet til at se på begge billeder og 

derefter vælge et. Denne aktivitet kan 

afprøves med de fysiske genstande 

først. Derefter er det muligt at vælge 
mellem tre ting: et sæt bestik er pla-

ceret på en pink baggrund (side 11).  
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Vi har brugt en mere fremtrædende baggrund, så det er en større udfor-

dring for barnet at genkende formen på bestik i samme farve. For at hjælpe 

med orienteringen kan I lægge det rigtige bestik på siden eller bruge dæk-

kearket. Indtil nu er genstandene blevet vist i størrelsesforholdet 1:1. På de 

næste sider begynder vi at arbejde med en ny variabel – billeders størrelse. 

På side 10 er alle genstandene vist enkeltvist og i formindsket størrelse på 

en ensfarvet baggrund. Det er vigtigt, at barnet kigger grundigt på hele si-

den. I kan gøre barnets orientering på siden nemmere ved at dække over en 

del af siden med et ark og dermed reducere antallet af ting i begyndelsen. 

Lad gradvist hele siden blive synlig. 

Den næste del er fokuseret på optotyper (LEA SYMBOLS®). Vi har inklude-

ret disse i bogen, med venlig tilladelse fra Dr. Lea Hyvärinen, for at hjælpe 

børnene med at forberede sig til en øjenundersøgelse. I kan gradvist intro-

ducere disse former og symboler for barnet derhjemme. 

Kig først på formerne (cirkel og firkant) og symbolerne (hus og æble) i bo-

gen med barnet. Der er altid en enkelt form eller symbol synlig på siden på 

en hvid baggrund. Barnet kan kigge på og røre ved disse for at finde ud af, 

hvad de fremhævede former er. Sig navnet på formen eller symbolet højt.  

I den følgende fase viser I barnet det tilsvarende løse kort til optotypen ved 

siden af bogen. Barnet kan kigge på den samme form, fx en cirkel, på det 

løse korts billede og en cirkel på opslaget i bogen. Han/hun vil lære, at det 
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er de samme billeder. Når barnet er fortrolig med de løse kort og optotyper i 

bogen, kan I gå til næste opslag. Der er to former her: en cirkel og en firkant 

(side 17) – en valgmulighed mellem to igen. Giv barnet et løst kort med en 

cirkel og bed ham/hende om at finde den samme cirkel og lægge kortet på 

billedet. I kan hjælpe barnet ved at støtte bevægelsen af hans/hendes hånd: 

løft let albuen til den hånd, barnet holder kortet i, med din håndflade, og an-

tyd bevægelse hen til den matchende form. I kan sige: cirkel til cirkel (eller 

hjul til hjul). 

Det er vigtigt at give så lidt støtte som muligt, så barnet kan udføre øvelsen 

selvstændigt. Hvis det lykkes barnet at udpege den matchende cirkel, kan 

I prøve mere komplekse aktiviteter. Giv barnet to forskellige løse kort – en 

cirkel og en firkant. Gentag processen med symbolerne på den næste side.

Den mest udfordrende opgave kommer på side 19, hvor alle optotyperne vi-

ses på én side. Her skal barnet udpege fire forskellige kort (cirkel, firkant, 

hus og æble) med de matchende former og symboler. Hvis barnet er god til 

legen, så tag bogen, og gå lidt væk fra barnet (ca. en meter) og peg på de 

forskellige optotyper med en blyant. De forskellige kort lægges foran barnet, 

hvorfra han/hun kan vælge det matchende kort. I kan gradvist øge afstanden.

Dette vil forberede barnet på en funktionel visuel undersøgelse eller en øjen-

lægeundersøgelse. Hvis barnet forstår begreberne cirkel, firkant, hus og æble, 

kan I styrke denne evne med for eksempel Nanos MEMO–spil (se nedenfor).

19
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Følg bilen (side 21). I bevæger bilen, mens barnet kigger på den. Barnet kan 

også tage en aktiv rolle og selv bevæge bilen. Aktiviteten er målrettet det at 

kigge på en genstand i bevægelse og koordinere øje–hånd bevægelse.

Led efter hjulene på en blå og hvidstribet baggrund (side 22). Hjulene har 

forskellige størrelser og intensitet i kontrastfarve. Jo større hjulstørrelse, 

jo mere vil den sorte farves visuelle kontrast aftage. Opmuntr barnet til at 

se på og undersøge hele dobbeltsidens opslag. Den stribede baggrund gør 

aktiviteten mere kompliceret. For at kunne finde hjulene med en mindre vi-

suel kontrast, er det derfor nødvendigt for barnet med en øget øjenaktivitet.

Orientering på dukkens ansigt (side 23). Rosie er større her på siden, så bar-

net kan se detaljerne i hendes ansigt. Sammen med barnet kan vi pege på 

de individuelle ansigtsdele, som det foreslås i Nanos taleboble. I kan også 

bruge Tablet til at se detaljeret på et billede: tag et billede af barnets ynd-

lingslegetøj, zoom ind og se på det sammen med barnet.

Find bestik på en plettet rød baggrund (side 24). Den fremtrædende bag-

grund skaber komplekse visuelle omgivelser. Det forskelligt farvede bestik 

skaber kontraster, og bestikket træder enten frem eller falder i et med bag-

grunden. For eksempel skaber den gule kniv en farvekontrast, og den røde 

ske falder i et med baggrunden. Den visuelle aktivitet er målrettet det at 

orientere sig på en side og finde de enkelte genstande såvel som at skelne 
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mellem deres former. Aktiviteten kan bringes ud af bogen (fx kan man kigge 

efter bestik i samme farve og form) eller – som Nano foreslår – kan man 

bruge Smarties for at gøre det sjovere.

Farverige kopper på en sort overflade (side 25). Til denne aktivitet har vi 

valgt en blå, en orange, en gul og en grøn kop. De er placeret på en sort 

kontrastbaggrund, så de træder frem. Aktiviteten er målrettet det at gen-

kende grundfarver og at orientere sig på siden. Få først barnet til at lede 

efter den blå kop eller hans/hendes yndlingsfarve, såsom gul som solen, 

grøn som græsset osv. I mere avancerede aktiviteter kan I bruge udtryk som 

i toppen, bunden, til venstre ved vinduet, til højre for døren osv. For eksem-

pel: Hvilke farver kan du se i toppen? Hvilke farver er der i bunden? Hvilke 

kopper er der på vinduets venstre side? Hvilke kopper er der på den højre 

side af døren?

Røde genstande på en ensfarvet baggrund (side 26). En bil, en ske, en lygte 

og Rosie er placeret på en baggrund med en lysere nuance af rød. Barnet 

vil hovedsageligt orientere sig på siden ved hjælp af form. Baggrunden og 

genstandenes farve gør denne aktivitet mere kompleks. Tingene er også i 

forskellige positioner. Aktiviteten kan gøres lettere ved at dække nogle af 

tingene med dækkearket og gradvist gøre dem synlige.
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Det illustrerede billede (side 27) viser Nano som kører på besøg hos Ro-

sie. Rosie bor i et hus hvis form er baseret på optotyperne. Ved siden af 

huset er et bord med en rød ske og en blå kop. Barnet kender allerede 

genstandene, men nu er de små og placeret på en baggrund med for-

skellige visuelle elementer, såsom græs, himmel, skyer og sol. Denne 

aktivitet er målrettet orientering i det illustrerede billede med adskil-

lige stimuli samlet på et sted. Man kan hjælpe barnet ved at dække en 

del af billedet med dækkearket og gradvist præsentere ham/hende for 

hele billedet. Det er en illustration, men billederne er stadig fotografi-

ske gengivelser af de fysiske genstande. Det kan være lettere for barnet 

at orientere sig på billedet, hvis han/hun kender genstandene godt, har 

personlig erfaring med dem og mulighed for at kigge på dem og under-

søge dem grundigt. 

Bogens sidste del behandler grundlagene af motoriske færdigheder, 
som gør det lettere at skrive og tegne. Den fokuserer på at udvikle fø-

lesansen såvel som koordineringen af øjenaktivitet og håndbevægelse. 

Vejene er taktilt hævede. Opmuntr barnet til at se på, hvad han/hun gør. 

Arbejd fra venstre mod højre på siderne, det vil sige i læse– og skrive-

retningen. Hvis barnet nærmer sig skolealderen, kan I tegne linjerne op 

med en tyk filtpen på et A4–ark, og så kan barnet prøve at gengive lin-

jerne i en anden farve.
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Noget ekstra
Når I er kommet igennem hele bogen, er der Nanos MEMO–spil. Det inde-

holder identiske par af billeder, som I kender fra bogen. I kan se kortene 

igennem og navngive dem sammen med barnet. Led derefter efter matchen-

de par. Læg for eksempel tre par på bordet med billedsiden opad og find de 

matchende par sammen. Hvis barnet er god til legen, så tilføj flere billeder. 

Som det næste trin vender I kortene, så billedsiden vender nedad, og led 

så efter matchende par ved at vende kortene om et efter et. Kortene kan 

lægges ud på overfladen på forskellige måder hver gang. Målet med denne 

aktivitet er at genkende formindskede billeder, orientering på en overflade 

og hukommelsestræning. 

Nanos Braille–alfabet indeholder punktskriftsalfabetets grundtegn. Dette 

er en vigtig del af bogen, som introducerer barnet til det at opfatte skrift via 

berøring. Det åbner en dør som kan være meget vigtig for nogle i fremtiden. 

I og jeres barn kan føle og prøve, hvordan det er at læse punktskriftsbogsta-

ver. Nanos parspil og Nanos Braille ark bør være de sidste aktiviteter.

NANO'S MISCHIEFwww.nanous.cz
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Det er alt for nu
Nanos spilopper giver mange ideer og inspiration til, hvordan man kan se på 

fysiske genstande og bringe dem tættere på barnet. Når I udfører aktiviteter 

med genstandene og bogen, vil I måske finde på andre aktiviteter, lege og 

nye måder at bruge hjælpemidlerne på. Jeg ønsker jer mange glade stunder 

med at lege og udforske verden sammen med jeres børn.

Romana Chalupová

Vi ses
snart!
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NANO
Hej! Jeg er Nano! Kom og leg. 

Vi vil træne dine øjne.NANOS SPILOPPER

ROSIE
Det her er Rosie. Kan du lide hendes kjole?

KOP
Juhu, jeg er tørstig. Kan jeg få en tår vand?

Eller bare vådt sand til at lave en mudderka-
ge eller to?

BIL
Brumm brumm. Jeg overhaler alle i denne 
her smarte bil. Du vil blive overrasket over, 

hvor godt den kører.

SKE
Namnam, namnam i min mavse!

Tale boblerne i NANO bogen er herunder oversat til dansk
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Hold øje, nu sker der noget.
Se, hvad vi har her.

LYGTE
Drej på håndtaget, tryk på knappen, det 

bliver sjovt. Vent til det bliver mørkt.
Sikke en overraskelse! Wooooow!

Det er min tur nu, lad mig gætte. Det er min 
kop og lommeflygte. Øh, jeg mener lomme-
lygte. Nå ja, min lommelygte Oplys min kop, 
få den til at skinne, WOW, sikke den skinner!

Woooow. Hvad er det? Hvor kom alt det fra?
Hvordan skal jeg nu finde min bil? Kan du 

hjælpe mig?

Jeg kan bare se skeer. Har jeg ret?
Hvad kan du se? Er der noget namnam til min 

mavse? Min mavse rumler.

Nu bliver det lidt svært.
Hvis du kan gætte dem her, så er jeg den, der 

er gået.
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FIRKANT
Hvad kan det her være? Det ligner et vindue. 

Hvad hedder det? En fir…fir…Firkant!

CIRKEL
Hjulene på bussen drejer…

Hvad kommer så? Noget, noget… gennem 
hele byen

HUS
Her bor jeg.

Vil du komme og besøge mig?

Hvordan klarede du dig? Bedre end mig?
Lad os lege en leg og vi får at se.

Skibet er ladet med…

ÆBLE
Her er et lille æble kun til dig.
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Puh, jeg er træt nu. Lad os lægge dem her til 
side, mens du tager mig med på tur.

Åh nej, mine hjul faldt af!
Hvem kan hjælpe mig med at finde dem?

Så tager vi afsted! Jubiiii!!!

Hey se, det er Rosie. Hun er så pæn.
Vis mig hendes øjne, læber og næse.

Du kan endda ae hendes lange gyldne hår.
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Jeg er så tørstig, men jeg har mistet min blå 
kop. Vil du hjælpe mig med at finde den?

Jeg kan se en lilla ske og en blå gaffel.
Kan du se andre ting?

Hvis bare der var Smarties her.
Det ville være ligesom en skattejagt.

Alt er pludselig blevet rødt.
Hvor er min lygte? Jeg vil lede efter den her!                            

Jeg tager en pause nu. Tag en pause sammen 
med mig. Når du er klar, fortsætter vi.

Gør din pegefinger klar, så tager vi afsted!

Jeg skal besøge Rosie.
Kom med mig.

Se alle de fine ting.

Start motoren, og sæt din finger på linjen.
Bilen kører direkte i garagen.
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Store bjerge, gigantiske bjerge.
Ingen hastværk. Lad os tage det stille

og roligt.

Det er bare bakker og bjerge.
Der er ikke noget fladt land her.

Wuhuuuu!!! Du er bare den bedste!
Fantastisk! Jeg elsker dig – lad os lege 

sammen igen. Har du lyst til det?
Vi ses snart!
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