
9. DET STÆRKE KORN
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Har I lyst til at høre mere om, hvad der skete for mig og Hoppeline 
og Frækkefrø? (Lad børnene svare!) Nu ved I jo, hvordan vi begynder historien. Gør I ikke? Vi starter vi med 
at strække vingerne ... (Lad børnene rette hende!) Nå, ja – så strækker I armene i stedet...

Varm op ligesom sidst. Tramp, klap, boks, drej, hop, løb!

Marie, Hoppeline og Frækkefrø var taget langt ud på landet. Hoppeline var sulten og ville hive en gulerod 
op af jorden for at spise den. Men den var kæmpe stor og sad godt fast. Marie og Frækkefrø måtte hjælpe 
med at hive den op.

Kan I hive gulerødder op af jorden? 

Alle drenge lægger sig ned. Pigerne skal hjælpe hinanden med at trække dem op at sidde. Derefter er 
det pigerne, der lægger sig ned! 

Da de senere sad og gumlede på den store gulrod, kom General Grille pludselig springende frem fra græs-
set. "Væk med det sunde stads!", brølede han, så ketchup og remoulade sprøjtede om munden på ham.

Jeg blev godt nok bange, kan I tro. Han så så vred ud, som han kom vraltende på sine tynde pomfritben. 
Kan I gå som General Grille? 

Alle går krabbegang!

"Du bestemmer ikke over os!", råbte Frækkefrø modigt og sprang kampklar op med knyttede næver. 
De begyndte at slås, men Frækkefrø havde ikke en chance mod General Grilles 6 fægtende pomfritben.

Selvom Frækkefrø kunne karate, havde han svært ved at klare General Grille, som har 6 ben!

Gør som om, I laver karate!

Hoppeline og Marie ville hjælpe deres ven, så de sprang begge på ham. Marie fløj lige ind i General Grilles 
ene øje, mens Hoppeline bed ham i benet. "AV!", brølede han og gav et ordenligt spjæt, så han faldt bag 
over – lige ned i et hul og trillede rundt tre gange.

Sådan her! (Lad Marie hoppe, og rul hende rundt med hånden!) Kan I også gøre sådan?

Alle spjætter/hopper, falder ned på gulvet og ruller rundt tre gange!

General Grilles bolle smuldrede og blev til krummer. Pludselig var han ikke så skrap mere. Han begyndte 
at græde.
"Så, så,", trøstede Marie. "Vi bager bare en ny bolle til dig. En, der er meget bedre, end den gamle bolle!"
Hun kiggede ud over markerne. "Vi skal bare have kornet op til møllen og have lavet noget mel!"

Men hvis møllen skal male mel, skal vi først have gang i dens store vinger. Kan I hjælpe med det? (Lad 
børnene svare!) Ud med vingerne (lad børnene rette hende!) Nå, ja – armene! Først går det langsomt. – De 
har stået stille længe, og de er tunge. Uh, de knirker også lidt...

Alle strækker armene – en op og en ned. Så begynder I at dreje dem i store cirkler. Lige så stille. Guid 
børnene til langsomt at sætte farten op, indtil møllevingerne kører godt!

Da de havde malet kornet til mel, kunne de gå i gang med at lave dejen til bollen. 

Er I nogensinde med til at bage? Så ved I, man skal ælte dejen godt. Kan I hjælpe med at ælte dejen?

Gå sammen to og to. Skift til at "ælte" og massere hinanden. Guid børnene til at massere hinanden.

Da dejen var færdig og formet til boller, skulle de bages. Vi har brug for en varm ovn. Kan I være ovne for 
hinanden?

Gå sammen to og to. I skal varme/ kramme hinanden!

Så var bollen endelig færdig. Tak for hjælpen!

De tre venner afleverede den nybagte bolle til General Grille, der stadig sad i hullet og græd ketchup-tårer 
og snøftede remoulade-snot. "Denne bolle er meget sundere end den, du havde før!", sagde Marie. "Den 
er bagt på meget bedre mel og har fuldkorn – så med den bliver du MEGET stærkere end før!"
Dét var noget, General Grille kunne lide at høre. 

Han så helt stolt ud, da han vraltede rundt med sin nye, stærke bolle og spillede med musklerne. Kan I også 
gå rundt og spille med musklerne overfor hinanden?

Alle går rundt imellem hinanden og ser stærke ud og spiller med musklerne!

Tror I ikke, vi har fundet Det stærke korn, der kan bruges i Den Grønne Trylledrik? (Lad børnene svare!)  Kan 
I huske, hvordan vi samler ingredienser? (Lad børnene svare!) 

Alle siger rimet (“Goddag, goddag tag hatten af, og put deri den grønne energi!”) et par gange, mens I 
lader som om, I tager hatten af hovedet og bukker!

Nu har vi 7 ingredienser til trylledrikken! Vil I hjælpe med at give energi til, at eventyret fortsætter indtil vi 
ses igen? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen.

Tak for det. I er blevet RIGTIG gode til det, kan jeg mærke! Nu vil jeg flyve tilbage til Hoppeline, men vi ses 
snart igen!




