
KAN DU FINDE:



KAPITEL 5:  
BADEDYRET 

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, hvor Hoppeline og Frækkefrø mødte to kæmpe blæksprutter ude i det 
store hav, 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, Frækkefrø og Larvemobilen var kørt ud for at bade ved stranden, for de synes alting var lidt 
klistret, efter at Larvemobilen havde været skraldebil. 

Hvordan ser det ud, når I hopper i bølger og går i vand? Kan I finde noget, der kan være bølger og vand? (Brug 
faldskærm, lagner eller andet – løbe over, skifte plads, lav blæsevejr osv.).

”Ej, kunne det ikke være spændende at se, hvad der er under vandet”, spurgte Frækkefrø. ”Jo”, råbte Larve-
mobilen begejstret og tryllede sig selv om til en ubåd, som både Hoppeline og Frækkefrø kunne være inden i. 

Hvad tror I, Hoppeline og Frækkefrø kunne se under vandet? Forestil jer, at I er nede under vandet, og på skift 
får øje på dyr eller væsner, der bor under vandet, og bevæg jer så ligesom dem. (Inspiration: krabber (kravl 
med maven vendt mod himlen), rejer (hop sidelæns), gopler (sid på numsen eller lig på ryggen og bevæg 
begge arme og ben ud og ind i takt, fisk, havfruer m.v.).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Mens Hoppeline og Frækkefrø sad og betragtede nogle flotte fisk, var der pludselig en, der råbte ”Hey 
Børge, se det der sjove badedyr”, og lige efter satte en kæmpe arm med sugekopper sig fast på ruden i 
Larvemobil-ubåden. Det var de to kæmpe legesyge blæksprutter, Børge og Betina, der troede, at Larve-
mobil-ubåden var et badedyr.

Må jeg lige se, hvor gode I er til at lave sugekopper. Gå sammen to og to. Den ene lægger sig på maven og 
suger sig fast til jorden, som en blæksprutte med sugekopper. Den anden, som ikke er blæksprutte, skal prøve 
at løfte arme og ben på ”blæksprutten”. Bagefter bytter I, så alle prøver at være blæksprutte. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Børge og Betina begyndte at skubbe Larvemobil-ubåden frem og tilbage mellem sig. Hoppeline, Frækkefrø 
og Larvemobilen blev slynget gennem vandet mellem de to blæksprutter.

Stil jer i helt tætte kredse af 5-6 børn skulder ved skulder med hænderne i skubbe-position foran jer. En af jer 
stiller sig ind i midten, gør sig helt stiv som et oppustet badedyr og lader sig blive puffet blidt rundt mellem 
jer andre. I må kun puffe blidt med flad hænder på ryg eller skuldre. Alle de der gerne vil prøve, må prøve.  
(Hvis legen er for svær, så brug istedet en badebold som ubåd og en faldskærm, som bolden kan trille rundt 
mellem børnene på).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Vi bliver helt rundtossede – hold op med det”, råbte Hoppeline og Frækkefrø så højt, de kunne. ”Hov, der 
er nogen inde i badedyret”, sagde blæksprutten Børge og rystede Larvemobil-ubåden.

Prøv at gå rundt mellem hinanden, og ryst hinanden lidt ved på skift at tage fat i hinandens skuldre. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Hej med jer”, sagde Børge og smilede til Hoppeline og Frækkefrø gennem ruden, vil I lege?” Men de nåede 
ikke at svare, før Børge skreg: “Åhhhh nej, nu kommer de, vi må skynde os ned i grotten til mor”. To lumske 
spækhuggere, som så meget sultne ud, var på vej i fuld fart mod dem. Børge og Betina bevægede sig så hur-
tigt, de kunne, mod en stor klippesprække, men spækhuggerne var alt for tæt på. ”Vi når det aldrig”, skreg 
Betina. ”Bare rolig”, råbte Hoppeline, ”vi beskytter jer”, og så styrede hun Larvemobilubåden frem og tilbage 
foran de flygtende blæksprutter, så spækhuggerne ikke kunne nå hen til dem, før de var i sikkerhed i klippen.

Nu sagde vi, at en af jer var Blæksprutten, mens en voksen var en spækhugger, og resten af jer var ubåde. 
Lav en kreds igen. En af jer, blæksprutten, skal ind i midten af kredsen. Resten af jer er ubåde, som danner 
en beskyttende ring omkring blæksprutten ved at bevæge jer rundt i ring i samme retning for at spærre for 
spækhuggeren. I skal passe på ikke at lave hul i ringen, så spækhuggerne kan komme ind, men I må ikke 
holde hinanden i hænderne. I kan også skifte retning, når jeg råber ”skift!”. Når spækhuggeren rører blæk-
sprutten, vælges en ny blæksprutte og måske en ny spækhugger. Pas på hinanden!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da Blæksprutterne var i sikkerhed, fulgte Hoppeline og Frækkefrø efter dem ind i grotten i Larvemobil-
ubåden, fordi spækhuggerne så lidt sure ud. 

Hvad de oplevede derinde, vil jeg fortælle om næste gang. 
Vi fik ikke noget nyt dansetrin ud af denne her fortælling, men vi skal lige øve og se, om I kan huske alle 
trinene fra sidst.

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

Vi gentager!

Er I også 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.

MUSIK:
• Transportsangen 

REKVISITTER: 
Klokke, musikanlæg, 

lagen, faldskærm eller 
lignende til at lave bølger 

med, evt. badebold

VÆRKSTEDSAKTIVITETER:
•  Lav jeres egne blæksprutte

skørter
•  Fisk + collage med fisk


