
KAN DU FINDE:



KAPITEL 10:  
DET RUNDE LAND

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

I dag vil jeg fortælle om den lille trekant og boldene, 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.

Hoppeline og Frækkefrø kom kørende i Larvemobilen på en lang lige vej. Pludselig endte vejen i et T-kryds, 
som er et kryds, hvor man enten kan køre til højre eller venstre.

Hvor er jeres højre hånd? Kender I boogie Woogie dans? Nu skal vi lave den, så vi kan øve os i at kende højre 
fra venstre. I må komme med ideer til, hvad vi skal synge om og stikke frem i dansekredsen – tænk på alt 
det kroppen har to af, noget der sidder til højre, og noget der sidder til venstre. (Fx højre/venstre: arm, knæ, 
albue, hånd, balle, øre, tommel, ben, fod).

SYNG OG DANS BOOGIE WOOGIE SANGEN!

I krydset stod et skilt med en pil, der pegede mod venstre. På skiltet stod der Det Runde Land 10 km. ”Nøøøj, 
det lyder som et sjovt sted”, sagde Frækkefrø. ”Der må være fantastiske hoppere i det land, der må vi hen” 
og så kørte de til venstre. Men der kom rigtig mange skilte og sving, inden de nåede frem til Det Runde Land. 

Nu var I Hoppeline og Frækkefrø, der kørte i Larvemobilen. Jeg råber, om I skal svinge til venstre, til højre, køre 
lige ud eller måske bakke. Hør godt efter, så I ikke kører forkert. (Få evt. et barn til at være med til at dirigere).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE OG LAD BØRNENE BRUGE HELE LEGEPLADSEN!

Endelig kom de til at stort skilt ovenover et langt rør, hvor der stod: Indgang til boldenes land. Ved siden af 
det runde rør, sad en lille trekant og græd. ”Hej med dig”, sagde Hoppeline. ”Hvorfor er du så trist?” ”Det er 
bare fordi, at den store firkant siger, at jeg ikke kan være mål, fordi jeg er for trekantet”, snøftede den lille 
trekant. ”Æv, hvor er han da firkantet”, sagde Hoppeline, ”Selvfølgelig kan du også være mål, klap siderne 
lidt ind, så kryber vi igennem tunnelen”, smilede Hoppeline. 

Nu må I ned på maven og krybe gennem røret ligesom Hoppeline, Frækkefrø og den lille trekant. (Brug evt. 
hulahopringe, en legetunnel, lagner eller lign. Eller lad børnene danne en tunnel for hinanden ved at sidde 
over for hinanden to og to på knæ med håndfladerne mod hinanden).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da de endelig var kommet igennem det lange rør, så de en masse runde væsner, som rullede, trillede, hoppede 
og fløj rundt på en bane med forskellige forhindringer. For enden af banen stod den store firkant. På hans over-
lægger stod der MÅL. ”Ser det ikke bare sjovt ud”, spurgte den lille trekant, og Hoppeline og Frækkefrø nikkede.

Nu må I hjælpe hinanden med at bygge en forhindringsbane, hvor I både skal prøve at trille, kaste og sparke 
med jeres bolde for at komme igennem. 

GIV PLADS TIL KONSTRUKTION, BEVÆGELSE OG LEG MED BOLDENE!

”Jeg har en ide til, hvordan du kan være med”, sagde Hoppeline til den lille trekant. Og så råbte hun så højt, 
hun kunne, så alle de runde væsner kunne høre det. ”Kom og prøv den sejeste forhindring”. De runde væsner 
var meget nysgerrige og kom hurtigt trillende hen til Hoppeline. ”Prøv om I kan trille igennem trekanten, både 
når den er stor og lille, ved jorden og i luften”, sagde Hoppeline til dem.

Gå sammen to og to. Prøv hvor mange slags trekanter, I kan lave med kroppen. I skiftes til at sparke, trille 
eller kaste igennem trekanten. (Inspiration til trekanter: Armene over hovedet eller ud til siden med finger-
spidserne mod hinanden, benene i forskellig afstand fra hinanden, stående med fodsåler og håndflader i 
jorden og numsen løftet. Alt efter hvad I aftaler, og hvorvidt boldens materiale egner sig til det ene eller 
det andet sparkes, trilles eller kastes igennem trekanten. Prøv at ramme med forskellig afstand eller når 
den der er trekant bevæger sig osv. De, der har lyst, kan tælle point.).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Det er den sjoveste leg, vi nogensinde har leget”, råbte boldene. ”Vi må have fat i nogle flere trekanter”. 
”Har du ikke nogen trekantede venner, du kan hente”, spurgte de den lille trekant. Den lille trekant smilede 
og sagde: ”Nej, I er jo mine venner, men vi kan lave nogle forskellige trekanter, som vi kan lege med”. 

Prøv at finde en masse forskellige ting på legepladsen og hjælp hinanden med at lave så mange trekanter 
som muligt. Måske kan I også prøve at lave firkanter.

Den lille trekant var så glad, at den lavede et lille trekantede dansetrin. ”Vil du komme til vores hoppe-danse-
fest om 3 dage?”, spurgte Hoppeline. ”Det vil jeg virkelig gerne”, sagde den lille trekant, ”især, hvis jeg må 
tage mine nye venner med.” ”Selvfølgelig må du det”, sagde Hoppeline og så lærte hun trekanten og alle 
boldene sin hoppesang, inden de vinkede farvel. 

Så venner, hvis I laver jeres helt eget trekantede dansetrin, så har vi fået endnu et trin til Kong Grøns dans til 
Prinsesse Solsikke. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu tager vi hele dansen. Jeg siger, hvad I skal: 

Kong Grøn:   Bøj i stilk-klap, bøj i stilk-klap
Ko:    Ko-spjæt, ko-spjæt, ko-spjæt
Sodavandsmonstret:  Hop–slask, hop-slask
Trampetrolden:  Trolde–tramp, trolde-tramp
Pip Hans:   Pip-pip, pip-pip
Sally Sukkertop:  Dreje rundt – dreje rundt 
Genbrugsmonster:  Monster-trin, monster-trin
Blæksprutte:   Maler-trin, maler-trin
Flyveopvisning:  Flyve-flyve, flyve-flyve
Aben Abbe:   Abe-hop, abe-hop
Flodhest:   Rumpe-rundt, rumpe-rundt
Krokodille:   Krokodille-dans, krokodille-dans
Trekant:   Trekant-trin, trekant-trin

Vi gentager!

Næste gang vil jeg fortælle om Doktor Dans og hendes danse-robot, men nu siger vi farvel med energiøvel-
sen. Lav en kreds omkring mig og tag hinanden i hænderne. Begynd med at gå baglæns, mens I puster, præ-
cis 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.

MUSIK:
• Boogie Woogie

• Hoppelines 
Hoppelopper

REKVISITTER: 
Klokke, musikanlæg, 

bolde (det gør ikke noget, at 
der er bolde, som er forskellige 

i både størrelse, materiale 
og springkraft), materiale til 

konstruktion af en tunnel 
og en forhindrings-

boldbane.

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
• Lav jeres egne mini-monstre

• Billedjagt
• Skyggebilleder
• Aktivitetsbane

• Medaljer
• Kuglebilleder


