
KAN DU FINDE:



KAPITEL 1:

HOPPELINE OG FRÆKKEFRØ FÅR EN IDE 
Hej! Jeg hedder Marie. Jeg bor i Kong Grøns rige. 
Konge Grøn er grøn, og det er derfor, han hedder Kong Grøn. 
I hans rige er der grønt og fuld af skønne blomster, dejlige frugter, bær, nødder 
og grøntsager. I Kong Grøns rige bor en masse sjove og rare dyr. Mine to yndlingsdyr og bedste venner er 
kanin en Hoppeline og så Frækkefrøen. Prøv at se på billedet. Kan I mon gætte, hvem mine venner er?
Hvad kan I ellers få øje på?
I dag vil jeg fortælle om dengang Hoppeline og Frækkefrø drog ud i verden for at invitere til en kæmpe hoppe-
danse-fest, men inden jeg fortæller, så skal I lige varme jeres kroppe op. For I skal bruge hele jeres krop, så 
fortællingen kan blive rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger (lad børnene svare). Hvis I ikke har 
vinger, I kan baske med, hvad kan I så gøre? Hjælp mig med at komme med idéer til opvarmning. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen – måske inspirerer redskaber eller lignende børnene til at finde på sjove måder 
at varme op på.

(Henvendt til fortæller) Nu må du læse fortællingen, der er skrevet ned på arket.

Hoppeline og Frækkefrø elsker at hoppe, og de kan lide at hoppe på mange forskellige måder.

Hvor mange måder kan I hoppe på? 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! 

En dag kunne Frækkefrø og Hoppeline ikke finde på flere hop. ”Bare vi kendte nogle andre, som også gad at 
hoppe, og som måske kunne vise os nogle nye seje hop”, sagde Frækkefrø og satte sig ned i græsset med 
et suk. Men han fløj hurtigt op igen, mens han tog sig til numsen. Det gik så hurtigt, at han kom til at slå 
en lille prut.  ”Du pruttede”, grinede Hoppeline. ”Nej, jeg gjorde ej, det var den der”, råbte Frækkefrø helt rød 
i hovedet og pegede på et pindsvin, som lå rullet sammen i græsset.  

Hvorfor tror I, Frækkefrø fik ondt i numsen, da han satte sig ned? (Lad børnene svare). 
Er I mon lige så hurtige til at komme op at stå, som Frækkefrø var? Sæt jer, så tæller jeg til tre, og så prøver 
I, hvor hurtigt I kan komme op! 1,2,3!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE OG MÅSKE LIDT KONKURRENCE!

”Åh, hold op, det er da lige meget, at du pruttede, det gør alle da engang i mellem”, sagde Hoppeline.

Hvordan tror I, det lyder, når forskellige mennesker og dyr prutter? Prøv, om I kan sige som en prut ved at 
blæse luft ind i jeres albue eller på jeres arm. Kan I f.eks. lave en fin dameprut, en babyprut, en elefantprut...

GIV PLADS TIL SJOV MED PRUTTERI!

”Nu gider jeg ikke høre mere om prutter”, sagde Frækkefrø og skubbede lidt til pindsvinet ”Hey du pindsvin 
vågn op - kan du egentlig hoppe”? ”Det er jeg ikke lige så god til”, sagde pindsvinet søvnigt, ”men jeg er 
god til at kravle og klatre, og det er godt, når jeg skal fange min yndlingsmad”.

Pindsvin elsker: snegle, regnorm, larver, biller, bænkebidere, frøer, slanger og fugleunger. Nu var den voksne 
pindsvinet, mens alle andre var byttedyr (mad), som pindsvinet jagede. Hvis I bliver fanget, bliver I til et 
pindsvin, så der til sidst er mange pindsvin. 

(Mere kompliceret udgave: Marker stregerne i en stor firkant, hvor hver side repræsenterer et byttedyr og 
dermed en måde at bevæge sig på. På den steg, hvor man fx skal være frø, skal man hoppe som en frø. På 
den side, hvor man skal bevæge sig som regnorm, skal man krybe, og hvis man er bille, skal man kravle. 
Pindsvinet kravler og er i midten og skal tilbage til midten med sit bytte, før den må jage igen. Når man 
bliver fanget som byttedyr, bliver man selv til pindsvin. Hvor mange byttedyr kan man nå at være?)

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Det er meget fint med alt det der kravlen rundt, men det bedste er nu at hoppe”, sagde Hoppeline. ”Skal 
vi ikke spørge Kong Grøn, om vi må holde en stor hoppe-fest?” ”Det er en fantastisk ide”, råbte Frækkefrø, 
”så kan vi måske låne Larvemobilen og tage ud i verden og invitere alle, der elsker at hoppe!” Og så løb de 
op til Kong Grøn for at spørge om lov.

De skulle løbe lige så langt som derhen til …. (find et mål på legepladsen) og tilbage igen. Hvem kommer 
først derned og tilbage igen! 

GIV PLADS TIL BEVÆGELSE OG LIDT KONKURRENCE 

Kong Grøn stod og øvede sig på at danse, da Hoppeline og Frækkefrø kom drønende. ”Bøj i stilk–klap, bøj i 
stilk -klap”, gentog han igen og igen, mens han gjorde, hvad han sagde.

Kan I lave Kong Grøns dansetrin? Kan I mon gøre det sådan, at I klapper i takt, hvis I nu øver jer lidt?

GIV PLADS TIL AT ØVE

Kong Grøn synes, det var en god ide med en hoppe-fest og gav Hoppeline og Frækkefrø lov til at låne Larve-
mobilen. ”Men”, sagde han, ”kunne det så ikke både være en hoppe- og en danse-fest? Jeg vil så gerne 
giftes med Prinsesse Solsikke fra blomsterriget, og hun elsker at danse, og jeg kan bare ikke finde på flere 
trin end det her”, sagde han trist. ”Når I nu alligevel skal ud i verden og finde alle dem, der elsker at hoppe, 
kunne I så ikke også finde alle dem, der elsker at danse, så de kan hjælpe mig med at opføre en fantastisk 
dans for hende?” Det sagde Hoppeline og Frækkefrø med det samme ja til, og så kørte de afsted i Larve-
mobilen. ”Vi holder fest om 12 dage”, råbte Kong Grøn efter dem. 

Kan I se Larvemobilen på billedet? Den kan forvandle sig til bil, båd og fly, når bare den er glad og fri og fuld 
af energi. Man kan se på energibarometeret på dens hale, hvordan den har det. Når det er grønt, er den glad 
og fri og fuld af energi og så går det bare derud af og hvis det bliver rødt... ja,... ja altså så, så går den i stå. I 
kan være med til at holde energibarometret grønt ved at lave Larvemobilens energi øvelse. Er I klar? 

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. Øv den et par 
gange. 

Farvel med jer! Næste gang vil jeg fortælle om sodavandsmonstret. Når I vil høre fortælling, så skal I bare 
kalde: Marie, Marie Marolle, kom frem, så vi ikke blir kolde (alternativt fjolle). Hvis jeg er i nærheden og kan 
høre jer, så kommer jeg og fortæller.

MUSIK:
• Hoppelines Hoppelopper

• Hoppeline og Frækkefrø på tur 
• Racerbilsangen

• Transportsangen
• Pruttesang

REKVISITTER: 
En lille klokke eller lign. 

som kan give børnene signal 
om, at der igen fortælles 
efter bevægelse/leg og 

evt. musikanlæg.

VÆRKSTEDSAKTIVITET:
• Lav jeres egen

mariehøne


