
KAN DU FINDE:



KAPITEL 2:  
DÅSEBLOMSTER 

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 dag, da Hoppeline og Frækkefrø mødte en ko og et sodavandsmonster, 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). 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! Brug gerne hele legepladsen og lad jer inspirere 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 kom kørende ud af landevejen i Larvemobilen. Fuglene sang, og der var smukke 
blomster overalt og Larvemobilen følte sig glad og fri og fuld af energi.

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! 

Pludselig måtte Hoppeline træde hårdt på bremsen i Larvemobilen, fordi der stod en ko midt på vejen og 
muuuuhede højt 

Nu var I Larvemobilen, der kørte stærkt og blev bremset. Løb alt hvad I kan, og når jeg så råber ”muhhh”, så 
skal I ”fryse” – altså stå helt stille. Vi prøver nogle gange.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Hov”, råbte Frækkefrø, ”hvad er det for nogle grimme blomster?” Han pegede på nogle sodavandsdåser 
i forskellige farver, der lå i vejkanten der, hvor der skulle have været blomster. ”Det gør ondt i munden” 
muuuuhede koen. ”Har du spist af dem?” spurgte Hoppeline forskrækket og koen nikkede. ”Kan du så spyt
te ud”, råbte Hoppeline så skrapt og højt, at koen forskrækket spyttede en byge af små stykker metal ud.

Hvordan ser man skrap ud? Prøv om I kan! Hvorfor tror I, at koen havde ondt i munden? 

”Nu gør det slet ikke ondt mere”, sagde koen og gav sig til at lave vilde kospjæt fra forben til bagben, så 
hele bagkroppen var i luften flere gange af bare glæde. ”nøøøøjj nogle seje hop”, råbte Frækkefrø begej
stret. Vil du med til vores hoppefest om 11 dage?” Og det ville koen rigtig gerne.

Prøv om I kan lave jeres helt eget ko-spjæt. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø og Hoppeline begyndte at samle dåserne op, men pludselig kom et lille sodavandsmonster 
farende ud fra skoven og begyndte at daske dem med sine slaskede sugerørsarme, mens den arrigt råbte 
”fingrene væk fra min fine fantastiske funklende pynt!”

Nu var I Hoppeline og Frækkefrø, der samlede dåser, og så var de voksne sodavandsmonstre, som prøvede at 
daske jer. Hvis I bliver dasket, skal I slippe den ting, I har fat i og finde en ny i stedet for. 
(Spred genstande ud over legepladsen, som børnene skal nå at samle op og putte i en sæk/spand/trækvogn 
uden at blive dasket).

GIV PLADS TIL FANGELEG!

”Nu kommer du med på genbrugspladsen sammen med de andre dåser, for dyrene bliver syge af at spise din 
dumme pynt”, sagde Frækkefrø bestemt til det lille monster, mens han og Hoppeline hjalp hinanden med at 
smide monstret op i Larvemobilen. ”Neeeeej ikke genbrugspladsen”, græd det lille monster med colatårer 
sprøjtede ud af øjnene. Han hoppede hylende op og ned, mens sugerørene slaskede i bløde buer rundt om 
ham. 

Kan I lave jeres helt eget sodavandsmonter-hop?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE! 

”Han hopper sjovt”, sagde Hoppeline. ”Hey”, sagde hun til det lille monster, ”hvis du nu lover aldrig mere at 
smide dåser i naturen, så vil vi slippe dig fri, og så må du endda komme med til vores store dansehoppe
fest om 11 dage”. Det lille monster blev helt stille. ”Uha, det vil jeg virkelig gerne”, sagde den og smilede 
med sine små hugtænder. ”Hvis jeg nu lover at aflevere dåserne til genbrug bagefter, må jeg så tage lidt 
sodavand med til festen?” ”Det er en aftale”, smilede Hoppeline og løftede det lille monster ud af Larve
mobilen igen. 

Så venner, nu har vi allerede tre trin til Kong Grøns dans til Prinsesse Solsikke. Vi begynder med kong Grøns 
trin og sætter dem så sammen med ko-spjæt og sodavandsmonstrets hop – 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

Hoppeline og Frækkefrø kørte videre i Larvemobilen, som nu var blevet til en slags skraldebil.

Det kræver vist, at vi giver ham Larvemobilen lidt ekstra 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 puste de 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:
• Racerbilsangen 

REKVISITTER: 
klokke, hånddukke evt. 
musikanlæg, en masse 

genstande, som kan gøre 
det ud for dåser og noget 

at samle dem op i.

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
•  Lav jeres egne papkassebiler

•  Tryk med blade og 
hitte-frem-billeder

•  Lav jeres egne vinger


