
KAN DU FINDE:



KAPITEL 13:  
DEN STORE HOPPE-DANSEFEST 

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

I dag vil jeg fortælle, hvordan det gik med den store hoppe-dansefest og Kong Grøns dans til Prinsesse 
sol sikke, 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.

I kong Grøns rige var alle dyrene ved at gøre klar til den store Hoppe-dansefest, for der var kun få timer til 
at Prinsesse Solsikke og alle hendes blomstervenner ville ankomme. Der skulle hentes brænde, laves bål, 
laves mad, gøres rent, dækkes bord, pyntes op, laves musik og der skulle plukkes frugt og laves saft. 

Nu sagde vi, at vi skulle lave fest. Hvor synes I festen skal være? Hvem var heste, der hjalp med at lave fest? 
Hvilke dyr var I andre og hvad hjalp I med? (Lad børnene svare). 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE. LAD BØRNENE KOMME MED IDEER OG UNDERSTØT EN FÆLLES ”VI LAVER FEST-LEG”.

Kong Grøn var meget nervøs, fordi Hoppeline og Frækkefrø ikke var kommet hjem, og stod og vred sine 
hænder, så saften dryppede af ham.  

Hvordan ser man ud, når man er nervøs?

Endelig kom de kørende hen imod ham, mens de vinkede og dyttede. ”Åh, hvor var det godt, at I kom, 
sagde Kong Grøn. ”Mens I har været væk, har jeg både været bange for, at der var sket jer noget og trist, 
fordi jeg savnede jer, men nu føler jeg mig bare så glad og i rigtig fjolle-fest-humør”.

Skal vi ikke lige have en sang om alle de følelser Kong Grøn taler om? (Syng og bevæg jer til sangen “Jeg er 
sur”).

Lige efter Hoppeline og Frækkefrø kom alle de dyr, som de havde inviteret. 

Kan I huske, hvem der var inviteret, og hvordan de bevægede sig? Bevæg jer som de dyr og væsner, der 
ankommer til fest: ”Først kom sodavandsmonstret, så koen, så Trampetrolden og Sally Sukkertop med Pip-
hans flyvende ved siden af. Så aben Abbe, flodhesten, den lille trekant og alle dens runde venner, Henning og 
genbrugsmonstrene, blækkensprutterne Børge og Betina kom i deres eget rullende akvarie sammen med hele 
deres orkester og derpå alle artisterne fra Cirkus Fantasticus. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Til slut kom Prinsesse Solsikke og alle hendes blomstervenner. ”Sikke en fest, du har lavet”, smilede 
Prinsesse Solsikke, og Kong Grøn blev næsten til Kong Rød af generthed. ”Ja”, sagde Hoppeline ”og nu skal 
du opleve den fantastiske dans, som Kong Grøn har bestilt specielt til dig”. 

Nu var I alle dyrene og væsnerne som dansede for Kong Grøn og Prinsesse Solsikke. 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
Robot:    Robot-dans, robot-dans
Cirkus:    Bukke- neje, bukke- neje
 
Vi gentager!

Prinsesse Solsikke blev så glad for dansen, at hun spurgte Kong Grøn, om han ville gifte sig med hende, 
og det ville han jo rigtig gerne. Og så festede de alle sammen hele dagen og mange dage derefter. Og de 
levede lykkeligt til deres dages ende sammen med alle de mange grønne blomsterbørn, som de fik. Og 
Hoppeline og Frækkefrø fortsatte med at lave fede hop hver eneste dag nede ved søen, når de da ikke lige 
var ude på mission. 

Vi siger farvel med 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.

MUSIK:
• Hoppelines 
Hoppelopper 

REKVISITTER: 
Klokke, musikanlæg, 

ting man kan lege 
fest med


