
KAN DU FINDE:



KAPITEL 9:  
MUDDERBAD OG FLODHESTELORT 

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

I dag vil jeg fortælle om, da Larvemobilen kørte fast i en sump, 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 vinkede farvel til Aben Abbe og satte sig ind i Larvemobilen. ”Uuuhh, der er lidt 
mørkt og uhyggeligt i den her jungle”, sagde Larvemobilen. ”Skal vi ikke se at komme ud i lyset”. ”Ok”, 
sagde Frækkefrø og satte i 1. gear og fik hurtigt larvemobilen helt op i fart.

Nu var I Larvemobilen. Prøv at ”køre (gå)” stille rundt med lukkede øjne, som om det var helt mørkt i 1. gear 
og åben så øjnene, og skift 2.gear, 3. gear og 4. gear, 5.gear – dvs. hurtigere og hurtigere. Jeg råber, hvilket 
gear, I skal ”køre i”. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø kørte alt for stærkt og nåede derfor ikke at se, at de var på vej i fuld fart lige ned i en sump. 
Larvemobilen sad fast i sumpen med et ryk, og Frækkefrø fløj ud af bilen og landende i et tykt lag mudder 
lige på maven.

Prøv at løbe alt hvad I kan, og lav så nogle sjove fald, måske kan vi finde noget blødt, som I kan lege er en 
muddersump. Pas på hinanden! (Brug tom sandkasse eller maddras).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

 Før man starter en bil, skal man huske noget vigtigt, ved I hvad det er? Frækkefrø havde nemlig glemt det, 
da han satte sig ind i Larvemobilen. (Snak med børnene om sikkerhedssele).

”Hov, hov, hvad laver du i mit mudderbad?”, sagde en flodhest, hvis hoved nu stak op af mudderet. ”Det er mit 
sted – mit territorie”, sagde den surt, og så vendte den rumpen til Frækkefrø og begyndte at afmærke sit sted 
(territorie) ved at sprøjte lort ud af numsen og sprede det ved at dreje halen rundt om en propel.

Nu var den voksne flodhesten, som drejede sin hale (tov eller pind) rundt og rundt, og så var I Frækkefrø, der 
forsøger ikke at blive ramt af lort. I skal stå i en cirkel rundt om ”flodhesten” og hoppe eller gå over ”halen”, 
som svinges rundt. (Leges som den gamle leg ”kaffen koger”).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Stop stop”, råbte Hoppeline.  ”Vi vil slet ikke tage dit mudderbad fra dig. Kan du ikke hjælpe os med at få 
Larvemobilen fri i stedet for, så lover vi at køre vores vej med det samme”. Det ville flodhesten gerne. 

Nu var halvdelen af jer Larvemobilen, der sad fast, og resten af jer var Hoppeline, Frækkefrø og flodhesten, 
der hjalp hinanden med at slæbe Larvemobilen op på land. Larvemobilerne skal sætte sig eller lægge sig ned 
og gøre benene helt slappe. I må lige aftale, hvor land er først. Bagefter bytter I. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da Larvemobilen var kommet fri, spurgte Hoppeline flodhesten, om den ville komme til deres hoppedanse
fest om 4 dage og lave en rumpehaledans... men uden lort! Det ville flodhesten gerne, og så kørte Hoppeline 
og Frækkefrø videre i Larvemobilen for at finde et sted med rent vand, hvor Frækkefrø kunne vaske sig. Er 
der nogen, der kan se et vandhul? 

Nu legede vi, at vi vaskede mudder af. Hvor er I blevet beskidte? Hvor kan I se noget på de andre, der lige skal 
vaskes af? (Vask ben, mave, arme ryg, ansigt, og skrub hinanden på ryggen).

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Mens frækkefrø sådan stod og vaskede sig, kom der pludselig et uhyggeligt gab op af vandet og greb fast 
i hans trøje og prøvede at trække ham ud i vandet. Det var en krokodille. Hoppeline skyndte sig at tage om 
Frækkefrøs mave og hive den anden vej. 

Nu var I enten Krokodillen eller Frækkefrø, som trak. Træk alt, hvad I kan, så ser vi hvem, der vinder. Vi kan 
prøve et par gange. (To voksne tager fat om hinandens underarme med begge hænder, mens alle børn tager 
fat om hinandens maver i to rækker – en række bag hver voksen (alternativt brug et tov som i tovtræk eller 
sæt børnene sammen to og to)).  

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig åbnede krokodillen sit gab en lille smule, så Frækkefrø kunne slippe fri. Hoppeline skyndte sig at 
smide en stor træknude ind i gabet på den. Krokodillen hamrede straks gabet i og rullede rundt og rundt i 
vandet, fordi den troede, at den havde fanget Frækkefrø. 

Nu var I krokodiller. Prøv at lægge jer på maven, og tag jeres arme op over hovedet, gør kroppen lang og stiv, 
og lav så et kæmpe klap, som et krokodillegab, og rul og rul så rundt og rundt, så mange gange I kan. Prøv 
flere gange!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og Frækkefrø kastede sig ind i Larvemobilen og kørte væk, så hurtigt de kunne. ”Altså den fyr 
kommer ikke med til fest”, sagde Frækkefrø, ”men vi kan godt lave et krokodilledansetrin til festen for 
ligesom at vise de andre, hvor stort og farligt det der krokodillegab  var”.

Så venner, nu har vi fået to 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
Flodhest:   Rumpe-rundt, rumpe-rundt
Krokodille:   Krokodille-dans, krokodille-dans

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:
• Racerbilsangen

• Hoppeline og Frækkefrø 
på tur

REKVISITTER: 
Klokke, musikanlæg, 

langt tov fx et sjippetov, 
alternativt en lang pind, en 

blød madras eller noget 
andet blødt, som man 

kan falde i.

VÆRKSTEDSAKTIVITET:
• Lav jeres egne vilde 

dyr af ler


