
KAN DU FINDE:



KAPITEL 8:  
ABEN ABBE 

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 Aben Abbe ude i junglen, 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 og Larvemobilen var landet i junglen. ”Mon ikke her er nogle gode hoppere, sagde 
Frækkefrø og steg ud af Larvemobilen for at se sig om. Men i det han trådte ud, kom han til at træde på 
en slange, der lå og sov ”Av din dumme frø, jeg skal give dig hop”, hvislede slangen og huggede efter ham 
med sin spidse gifttænder, så Frækkefrø forskrækket måtte hoppe fra fod til fod.

Nu var I farlige slanger, der krøb efter Frækkefrø, der hoppede for at komme væk. Og den voksne var Frække frø.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø skyndte sig ind i Larvemobilen igen. Men Hoppeline var blevet så forskrækket, at hun kom til at 
sætte Larvemobilen i bakgear. 

Nu var I Larvemobilen, der kørte baglæns, og derefter kører I fremad 1. gear, så 2. gear, så 3. gear, 4. gear, 5. 
gear – dvs. hurtigere og hurtigere. Jeg råber, hvilket gear I skal køre i.

Længere inde i junglen standsede de igen. ”Her er nok nogle fede hoppere”, sagde Frækkefrø, og denne 
gang kiggede han sig rigtig godt for, inden han trådte ud af Larvemobilen. Pludselig lød der et brøl: ”Hvem 
vækker mig?” En stor tiger kom snigende inde i krattet.

Nu var I snigende, kravlende farlige tigere. Kan I måske også brøle og vise klør? Eller var I søde legesyge tigere?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Tigeren slikkede sig om munden, da den så Hoppeline: ”Jeg elsker faktisk kaninsteg”, sagde den. Hoppeline 
skyndte sig at løbe alt, hvad hun kunne. 

Nu var den voksne tigeren, og I var alle Hoppeline. Skynd jer at løbe og undgå at blive fanget! Men hvis I bliver 
det, så får I bare et tigerkram, og så løber I videre.

GIV PLADS TIL FANGELEG!

Hoppeline løb og løb, og tigeren var lige i hælene på hende. Men pludselig kom en abe susende. Den slyng
ede sig i en lian og og greb hendes hånd og løftede hende op i luften væk fra tigeren. ”Jeg hedder Abbe”, 
sagde aben, og jeg syntes, du lignede en, der havde brug for at komme hurtigt væk”. Hoppeline nikkede 
forpustet, og så svævede hun og Abbe gennem luften fra træ til træ. 

Nu var I aber, der slyngede jer i lianer. Og hvor langt kan I mon komme omkring på legepladsen? Husk at råbe, 
hvad I kan se fra luften?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Abbe tog Hoppeline med op i et højt træ, hvor de kunne sidde og kigge ned på den rasende tiger under dem. 
”Nu skal du hjem og sove, lille mis”, råbte Abbe drillende og kastede en kokosnød efter den.

Prøv at finde noget at kaste med. Aftal et mål, og prøv så på skift, om I kan ramme. (Eksperimenter med 
afstand og kraft, og prøv at kaste med ting af forskellig tyngde og materiale, og tal om forskellen på, hvor 
let eller svært det er at ramme målet (tigeren)).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Til sidst blev tigeren så træt af at få kokosnødder i hovedet, at den løb hjem i krattet for at sove igen. 
”Hvordan kan jeg takke dig for din hjælp, Abbe?”, spurgte Hoppeline. ”Hvis du gider at loppe mig, så vil jeg 
være så glad”, smilede Abbe. Og så gik Hoppeline ellers i gang med at pille lopper ud af Abbes pels. Hun ville 
ikke selv spise dem, men det ville Abbe gerne selv, så hun gav dem bare til ham.

Prøv at gå sammen to og to sæt jer og slap af og leg så, at I piller lopper af hinanden på skift. Hvor kan I se 
en loppe, og hopper den?

GIV PLADS TIL NUSSERI!

Abbe blev så glad for at blive loppet, at han lavede nogle mega seje og sjove abehop.

Prøv om I kan lave de sejeste abehop

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Nej, hvor du hopper sejt, du må simpelthen komme med til vores hoppedansefest om 5 dage?”, sagde 
Hoppeline. ”Nøøøøj, det vil jeg gerne”, råbte Abbe glad.

Så venner, nu har vi fået et trin mere til Kong Grøns dans til 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

Vi gentager!

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 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:
• Vi flyver vi flyver
• Frækkefrø på tur

• Dyrene i zoo

REKVISITTER: 
Klokke, musikanlæg, 
genstande man kan 

kaste til måls
med.

VÆRKSTEDSAKTIVITET:
• Lav jeres egne 
junglemasker


