NUDD – Hreingerning

„Komið hingað,“ segir Lísa.
„Við skulum þrífa í dag.“
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Teiknið hring á bakið með
flötum lófa

Öll börnin safnast í kringum
Lísu.

Lísa segir þeim hvað þau
ætli að gera.
„Fyrst skulum við taka allt
dótið upp af gólfinu.“

Klípið laust um allt bakið
með fingrum

Börnin byrja að taka upp
dótið með ákafa.

Tvö barnanna ná í kúst og
byrja að sópa gólfið.

Strjúkið allt bakið eins og
verið sé að sópa með flötum
lófa

NUDD – Hreingerning

„Mikið er þetta fínt hjá
ykkur,“ segir Lísa. „Þið hafið
greinilega gert þetta áður.“
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Strjúkið allt bakið aðeins
kröftugra með báðum lófum
flötum

Börnin eru mjög einbeitt.
„Við skulum líka nota
ryksuguna,“ segja þau.

„Ohh,“ segja tveir strákar.
„Af hverju fá þau alltaf að
gera eitthvað skemmtilegt?“
„Ég er með sérstakt
verkefni fyrir ykkur,“ segir
Lísa við strákana. „Komið
með mér í eldhúsið.“

„Getið þið kannski bakað
bollur handa okkur öllum?“
„Þá getum sest niður og
haft það notalegt þegar við
erum búin að þrífa.“
Það vilja strákarnir gera.

Strákarnir elta Lísu í
eldhúsið.
Látið fingurgómana ganga um
bakið

Þeir byrja strax og þegar
þeir eru búnir að setja allt
hráefnið í skál hnoða þeir
deigið vel.
Þrýstið fingurgómunum í
bakið eins og verið sé að
hnoða

NUDD – Hreingerning
Strákarnir taka deigið
úr skálinni og móta bollur.
Bollurnar bíða á plötunni
eftir því að komast í ofninn.

Brátt brýst út dásamlegur
ilmur af heimabökuðum
bollunum.
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Þrýstið og snúið krepptum
hnefum í bakið

Strjúkið zik-zak mynstri með
flötum lófa efst á baki

Á meðan eru hin börnin að
verða búin að þrífa. Nokkur
þeirra eru búin að þurrka úr
hillunum með tusku.

Að síðustu eru gólfin
skúruð.
Þegar búið er að skúra
gólfin, koma strákarnir úr
eldhúsinu með nýbakaðar

Svo setjast allir saman niður
og hafa það notalegt. Þau
borða bollurnar og eru
ánægð með hvað allt er

og ilmandi bollurnar.
„Vá, en hvað þetta er flott
hjá ykkur,“ segja hin börnin.
Strjúkið flötum lófum rólega
niður bakið

orðið fínt og hreint.
„Namm, mikið eru
bollurnar góðar.“

