KAN DU FINDE:

KAPITEL 3:

SALLY SUKKERTOP
OG DEN LILLE TRAMPETROLD

MUSIK:
• Racerbilsangen
• Tyggegummisangen
• Jeg er sur, sur, sur

REKVISITTER:
Klokke, musikanlæg,
ting til konstruktion af
forhindringer

Er I klar til at kalde på Marie:
”Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!”

Hoppeline hjalp trolden med at skrabe tyggegummiet af. Og trolden blev så glad, at den opførte en lille
trampedans af glæde. ”Nej, hvor er det en sej dans”, sagde Frækkefrø ”Vil du komme til vores store hoppedanse-fest om 10 dage?” Det ville den lille trampetrold gerne, sagde han.
Prøv at lave jeres helt egne trolde-trampe-danse-trin. Måske kan I også prøve de trolde-trampe-danse-trin,
som de andre finder på.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Kan du nu forstå, hvorfor du ikke skal smide dit tyggegummi i naturen”, sagde Hoppeline til Sally Sukkertop.
”Åh, han kan da bare lade være med at træde i det”, sagde Sally sukkersurt. Men nu blev den lille trold virkelige gal og trampede i jorden af arrigskab.

I dag vil jeg fortælle om den dag, hvor Hoppeline og Frækkefrø mødte Sally Sukkertop og en lille trampetrold,
men inden jeg fortæller, så skal I lige varme jeres kroppe op. For I skal bruge hele jeres krop, så fortællingen kan
bliver rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger (lad børnene svare). Hjælp mig med at komme med ideer
til opvarmning.

Må jeg lige se jer lege virkelig sure trampende trolde.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen og lad jer inspirere til at finde på sjove måder at varme op på.

”Det er ikke kun mig, der synes dit tyggegummi er dumt”, råbte den lille trampetrold til Sally Sukkertop,
”Lille Pip-hans har ikke spist i flere dage. Han troede, at din tyggegummiklat var mad og nu kan han ikke
åbne sit næb. Nu sidder han bare og græder og venter på at sulte ihjel”. ”Det var dog skrækkeligt”, sagde
Hoppeline. ”Vis os vej, vi må redde ham”.

Hoppeline og Frækkefrø kørte afsted i Larvemobilen med de tomme dåser skramlende bagi.
Nu var I Larvemobilen, der kørte i 1. gear, så 2. gear, så 3. gear, 4. gear, 5. gear – dvs. hurtigere og hurtigere.
Jeg råber, hvilket gear I skal køre i.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hvor skal vi lege at Pip-Hans bor? Hvad skal vi gøre for at komme hen til ham?

”Stop”, råbte Frækkefrø pludselig, ”den er gal igen”. I vejkanten lå den ene store klat lyserød tyggegummi efter
den anden og en masse farvet slikpapir. Hoppeline og Frækkefrø steg ud af Larvemobilen og begyndte at samle tyggegummi og slikpapir op. Sporet af papir og tyggegummi førte dem længere og længere ind i skoven. Et
stykke foran sig kunne de se et væsen i mange farve dreje rundt, rundt, mens den smed slikpapir op i luften.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Lad børnene finde på, hvad I skal gøre for at komme derhen, måske skal I rutsje, kravle over noget, under
noget, løbe eller lign.

Endelig fandt de Pip-Hans og fik tyggegummiet ud af hans næb. Pip-Hans blev så glad, at han baskede
vildt med vingerne, mens han sagde pip, pip. ”Sikke en fin pip-dans, vil du også komme til vores Hoppedanse-fest om 10 dage”, spurgte Hoppeline. Og det ville Pip-Hans gerne. ”Hvorfor må jeg ikke komme med
og dreje-snurre-danse?”, sagde Sally Sukkertop med sukkervand i øjnene. ”Det må du da selvfølgelig også”,
sagde Hoppeline,” men først skal du samle alt dit papir og dine tyggegummiklatter op efter dig og love aldrig
mere at smide sådan noget i naturen igen”. Det lovede Sally, og gik straks i gang med at rydde op i skoven.

Prøv at dreje rundt og rundt om jer selv, til I bliver helt svimle.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Ej, det er hende Sally Sukkertop, som bare går og smider sit papir og brugte tyggegummi efter sig”, sagde
Hoppeline. ”Vi må standse hende, for ellers kan vi jo blive ved med at samle op”. Og så hoppede de afsted.

Så venner, nu har vi allerede seks trin til Kong Grøns dans til Prinsesse Solsikke. Vi begynder med Kong Grøns
trin og sætter dem så sammen med: ko-spjæt, sodavandsmonstrets hop, så kommer trampetroldens trin, så
Pip-Hanses og endelig Sally Sukkertops snurren. Jeg siger, hvad I skal! Vi gentager et par gange:

Nu var halvdelen af jer Sally Sukkertoppe, som drejede rundt og rundt, mens I skyndte jer helt ned i den anden
ende af skoven (af legepladsen?). Resten var Frækkefrø og Hoppeline, som hoppede efter med samlede ben
og prøvede at fange sukkertoppene. Når alle ”Sally Sukkertoppene” er fanget, så bytter I, så de der hoppede
før, nu skal prøve at dreje. De, der drejer, skal altid have et lille forspring, derfor skal I, der hopper tælle til fem,
før I hopper afsted. (Hvis fangelegen er for svær, kan I dreje afsted i samlet flok og hoppe samlet tilbage).

Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Du må ikke smide dit papir og dit brugte tyggegummi i skoven”, sagde Hoppeline til Sally Sukkertop, da
de endelig havde fanget hende. ”Hvorfor dog ikke?”, spurgte Sally sukkersødt”. ”Fordi”, sagde Hoppeline,
men mere fik hun ikke sagt, for nu lød der en høj jamren længere inde fra skoven. ”Åååååhhh, neeej, neeej”.
Hoppeline og Frækkefrø løb efter lyden, og Sally Sukkertop fulgte drejende med. I en lysning stod en lille
trold og kæmpede for at komme af med en stor klat lyserødt tyggegummi, som sad fast på hans hænder.
Han prøvede at skrabe den af på et træ, men så sad hans ene hånd fast på træet. Han vred og vendte sig.
Da han endelig fik hånden fri af træet, prøvede han at tørre tyggegummiet af i bukserne, men så sad det
bare fast der. Og da han ville skrabe det af mod træet, sad hans numse fast. Han sprællede og vred sig.
Nu sagde vi, at I havde tyggegummi på hånden, som fik hånden til at sidde fast på et træ eller noget andet.
Prøv at bevæge resten af kroppen så meget, som I kan, mens hånden sidder helt fast. (Lad børnene finde på,
hvilken legemsdel, der herefter skal sidde fast i tyggegummi og på hvad, mens de eksperimenterer med at
bevæge resten af kroppen).
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Bøj i stilk-klap, bøj i stilk-klap
Ko-spjæt, ko-spjæt, ko-spjæt
Hop–slask, hop-slask
Trolde–tramp, trolde - tramp
Pip- pip, pip- pip
Dreje rundt – dreje rundt

Vi gentager!
Larvemobilen fra helt fuld af skrald: dåser, slikpapir og gammelt tyggegummi. Vi må vist hellere give Larvemobilen noget god energi. Er I klar til at lave energiøvelsen? Lav en kreds omkring mig og tag hinanden i
hænderne. Begynd med at gå baglæns mens I puster, præcis som om I pustede en kæmpe ballon op. Når
jeres arme er helt strakte i kredsen, så løber I først den ene vej, mens I tæller til 10 og så den anden vej, mens
I tæller til 10, derpå sætter I jer på hug og råber: Jeg er glad og fri og fuld af energiiii!!! På ordet energi hopper
I op i luften og strækker armene, så højt I kan.
VÆRKSTEDSAKTIVITET:
• Lav jeres egne mønsterbilleder/skraldebilleder

