
Sporløp

Sporløpet inneholder nok program til 2-3 timers opplegg. Sammen med lederne går flokken
en tur gjennom skogen/ naturen. På bestemte plasser stopper flokken for å høre historier og
gjennomføre programmet for posten. Sporløpet er utarbeidet med bakgrunn i historien ”Slipp
jungelen løs” i Jungelboken. Lederne bør på forhånd ha gått løypa og funnet egnete
stoppesteder. Det er selvsagt også mulig å legge ut en rundløype med poster. 

Heftet er lagt opp slik at hver post er trykket på en egen side slik at de kan kopieres opp og
brukes til postplater direkte. Dersom man går samlet, kan da flokkleder lese opp historien og
forklare leken eller oppgaven. Hvis man legger det opp som en rundløype, bør de aller fleste
postene være bemannet.

Slipp jungelen løs!



Post 1

Mowgli i fare

Denne historien starter etter at Mowgli har drept tigeren Shere Khan og spent ut hans skinn
på Rådsklippen. Menneskene i landsbyen der Mowgli har bodd, er redd Mowgli. De tror han
er en trollmann og ønsker å drepe han. Jegeren Buldeo drar ut i jungelen for å skyte Mowgli.
Mowgli, ulvene og Bagheera spionerer på Buldeo, og de finner ut at landsbyfolket har sperret
moren og faren til Mowgli inne i en landsbyhytte for å drepe dem. Mens Mowgli løper for å
befri dem, sniker ulvene seg inn på Buldeo og skremmer han.

Lek: Skremme Buldeo

En av lederne er Buldeo som sitter i ro på et egnet sted. Ulvungene sniker seg inn på han uten
å bli sett eller hørt. Når de er nær nok, skal de prøve å treffe Buldeo med en kongle eller kvist.

Slipp jungelen løs!



Post 2

Mowgli befrir foreldrene

Mowgli sniker seg inn i landsbyen og befrir Messua og hennes mann som ligger bundet i
hytta si. Med hele jungelen som vakt rømmer de til nærmeste by mens Mowgli og Bagheera
oppholder landsbybeboerne. Bagheera legger seg i senga på soverommet, og når
landsbybeboerne kommer for å ta sine fanger, får de seg en overraskelse. 

Lek: Bevege seg som Bagheera. [”Bagheeras dans” fra ”Jungelguiden”]

Bagheera, den svarte panteren, kunne klatre lydløst i trærne og smyge seg usett fram i
jungelen i nattetimene. Han var en listig og dyktig jeger. Skjønt han kunne være rasende og
farlig når han ville, hadde han et godt hjertelag, og han lærte Mowgli å jage og skaffe seg mat.
I Bagheeras dans er alle ulvungene pantere.

Flokken danner en stor ring, og alle beveger seg sakte og snikende mot midten, idet de speider
til høyre og venstre etter vilt. Plutselig er byttet i sikte. Ulvungene kryper ned, snegler seg mot
midten av ringen, krabber bakover noen skritt for å komme så langt vekk fra dyret slik at de
ikke skremmer det. Så sniker de seg stille mot midten. Jo nærmere de kommer - jo mer
trykker de seg ned mot marken - og jo langsommere går det framover.

Når de er kommet nesten inn til byttet, klemmer alle seg tett ned til bakken. Idet lederen roper:
«NÅ» kaster alle seg mot den innbilte hjorten idet de hyler, griper tak og sliter i byttet.

Så farer alle sammen til sin plass i ringen mens de biter og river i sin del av byttet.

Praktisk informasjon til lederne om Bagheeras dans
Det er viktig at alle ulvungene nøye følger lederens bevegelser under denne leken, og
øyeblikkelig følger alt han/hun gjør. Som bytte kan man for eks. bruke en sammenkrøllet avis
e.l.

Slipp jungelen løs!



Post 3

Mowglis hevn over landsbyen

Mowgli er rasende på landsbybeboerne og vil ha hevn. Til det trenger han hjelp fra jungelens
folk og spesielt Hathi, lederelefanten. Mowgli sender bud på Hathi (elefanten) med følgende
ord: ”Si han skal komme til Mowgli så sant markene ved Bhurtpore ble plyndret”. Og Hathi
og hans tre sønner dukker lydig opp like etterpå. Han hilser Mowgli med mesterordene:
”Vi er av ett blod du og jeg.”

Oppgave: Huske mesterordene til neste post.

Slipp jungelen løs!



Post 4

Slipp jungelen løs!

Mowgli ber Hathi slippe jungelen løs over landsbyen slik han en gang plyndret markene ved
Bhurtpore og ødela landsbyen der. Hathi forstår Mowglis raseri og lover å hjelpe. Hathi
sender først ut planteeterne som begynner å beite i utkanten av markene. Etter dem følger
rovdyrene som sørger for å presse planteeterne inn i en stadig mindre sirkel rundt landsbyen. 

Lek: Won-tolla kommer

Etter at Det Lille Folk hadde jaget Dholene (de gale, røde hundene) ut i Waigunga-elven,
forsøkte de å redde seg i land. Der, på stranda, stod Won-tolla (den ensome ulven) og ventet
på dem for å fange dem.
Bestem et avgrenset område. Alle ulvungene samles på en side og en leder/ ulvunge velges ut
til å være Won-tolla. Når lederen roper ”Won-tolla kommer” skal alle ulvungene krysse
området og forsøke å komme i sikkerhet på den andre siden. De som blir fanget blir Won-tolla
i neste runde. (Lekes som ”Haien kommer”)

Lek: "Alle ulvene mine, kom hjem!"
Raksha står i den ene enden av rommet, alle de andre står i den andre enden. En er plukket ut
til å være Shere Kahn. Raksha roper: "Alle ulvungene mine, kom hjem!" Da skal alle springe
over gulvet og Shere Kahn skal prøve å fange dem. Etterpå skal den (de) som er fanget, hjelpe
Shere Kahn med å fange de andre.

Slipp jungelen løs!



Post 5

Landsbyen blir en del av jungelen

Menneskene flykter ikke fra landsbyen med det samme selv om alt de har dyrket blir spist opp
av de ville dyrene. Men jungelen rykker stadig nærmere inn på dem. De ser ville dyr like
utenfor landsbyporten, og om natten blir matlagrene ødelagt og plyndret av dyrene. Når
regntiden kommer, har de ingenting å leve for lenger. De samler sammen tingene sine og
flykter. Bak dem ødelegger Hathi og sønnene hans hyttene deres og landsbymuren. 

Oppgave: Lage en modell av en landsby av ting dere finner i naturen. Kanskje alle
ulvungen kan få i oppgave å samle søppel de ser langs hele løypa. Landsbyen kan dere bygge
med søppel og ting som hører til i naturen. Når landsbyen er ferdig kan dere trampe modellen
i stykker. Si fra til ulvungene før de bygger at de skal trampe den i stykker etterpå, så slipper
du å knuse små ulvehjerter.

PS! Husk å ta med søppelet hjem og kaste det i et søppelspann.

Slipp jungelen løs!


