KAN DU FINDE:

KAPITEL 4:

GENBRUGSMONSTRENE

MUSIK:
• Monstersangen

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

REKVISITTER:
Klokke, musikanlæg,
ting der kan bruges til at
bygge forhindringsbane
og hule.

I dag vil jeg fortælle om den dag, hvor Hoppeline og Frækkefrø mødte den hyggelige hulebygger Henning og
de uhyggelige genbrugsmonstre, 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.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen og lad jer inspirere til at finde på sjove måder at varme op på.

Larvemobilen var fuld af tomme dåser, slikpapir og gammelt tyggegummi, så Hoppeline og Frækkefrø
kørte på genbrugspladsen for at komme af med det hele. Mens de var ved at læsse af, kom der et sjovt lille
væsen op af skraldebunkerne. ”Hej”, jeg er hulebyggeren Henning”, sagde væsnet. ”Må jeg få det der gamle
tyggegummi til at klistre tegninger op i min hule med?” ”Det må du da gerne”, svarede Hoppeline. ”Vil I
måske se min hule”, spurgte Henning, og det ville de selvfølgelig gerne. For at komme hen til Hennings
hule måtte de igennem mange forhindringer.
Hvor synes I, at Henning hule skal være? Hjælp hinanden med lave en forhindringsbane, som I skal igennem
for at komme derhen.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da de endelig kom hen til Hennings hule, var den helt flad. ”Ååååhhh nej”, råbte Henning forfærdet. ”Det
er de væmmelige monstre, der har ødelagt min hule igen.” ”Det skal du ikke være ked af Henning”, sagde
Frækkefrø, “vi hjælper dig bare med at bygge en ny”. Og så gik de i gang.
Nu var I Hoppeline, Frækkefrø og Henning Hulebygger, som byggede en hule sammen. Hvem blandede cement, savede, hamrede, malede, fandt ting at indrette med? (Hvis børnene har lyst til at lege længe med at
bygge hule, så stop endelig fortællingen og fortsæt på et senere tidspunkt).
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da Hoppeline, Frækkefrø og Henning var færdige med hulen, var det allerede sen aften, og der faldt mange
mærkelige skygger på væggen og jorden. ”Vil I ikke nok sove her?”, spurgte Henning. ”Jeg er lidt bange for de
der monstre.” Det ville Hoppeline og Frækkefrø selvfølgelig gerne, og så lagde de sig til at sove. Om natten
kom de grumme genbrugsmonstre op fra deres egen hule og prøvede at stjæle tingene fra Hennings hule.
(Brug evt. ærteposer eller andet til at være det, der skal stjæles).
Nu var nogle af jer Hoppeline, Frækkefrø og Henning, der lå og sov i hulen med tingene liggende omkring
jer. Nogle af jer andre var monstre, der listede sig hen for at stjæle en ting ad gangen fra hulen. Hoppeline,
Frækkefrø og Henning vågner kun, hvis I kommer til at tale eller røre ved dem. Hvis I gør det, og de fanger jer,
inden I når at gemme tingen i jeres monsterhule, så må de få tingen tilbage, og så får I et kram i stedet for.
Legen stopper, når I har taget alle tingene og gemt dem i jeres monsterhuler rundt omkring på legepladsen.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da Frækkefrø og Hoppeline vågnede og opdagede, at alle tingene var væk, styrtede de ud for at fange de
frække monstre og finde tingene igen.

Har alle I ”monstre” gemt tingene godt? Skynd jer at gemme jer selv også, så tæller Henning, Hoppeline og
Frækkefrø til 10 imens, og så ser vi, om de kan finde jer og tingene.
GIV PLADS TIL GEMMELEG!

Hoppeline, Frækkefrø og Henning fangede alle monstrene og lukkede dem ind i et gammelt rustent bur.
Her sad de nu og græd. ”Men hvorfor tager I Hennings ting?”, spurgte Hoppeline. ”Det er fordi, hans hule
er meget hyggeligere end vores, han finder altid de gode ting”, sagde et lille monster med dinosaurkrop og
enhjørningehoved. ”Det kunne I da bare have sagt”, sagde Henning. ”Jeg vil gerne hjælpe jer med at finde
gode ting og bygge hule med jer, så kan vi måske også besøge hinanden, spise og sove samme en gang
imellem”. Nu begyndte alle de små genbrugsmonstre at juble, og da Hoppeline lukkede buret op, kom de
dansende ud og gav Henning et kram en for en.
Prøv om I kan lave jeres helt egne monster-dansetrin.
”Nøøøøj, hvor danser I godt”, sagde Hoppeline. ”Vil I og Henning komme til vores store Hoppe-danse-fest om
9 dage?” Og det ville genbrugsmonstrene og Henning meget gerne.
Kong Grøn: 		
Ko: 			
Sodavandsmonstret:
Trampetrolden:
Pip Hans: 		
Sally Sukkertop:
Genbrugsmonster:

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
Monster-trin, monster-trin

Vi gentager!
”Skal vi ikke køre ud til havet og få et bad” spurgte Hoppeline. Jeg synes, vi lugter lidt af skrald”. ”God ide”,
sagde Larvemobilen, som følte sig lidt klistret, ”men så skal jeg lige have 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.

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
• Lav jeres egne skyggebilleder
• Mini-monstre
• Hyggelige fortællerhuler

