1. DA KONG GRØN BLEV VISSEN
Da jeg kom i morges, sad der en uden for børnehaven og ventede. Hun sagde, at hun havde brug for hjælp
fra nogle søde og aktive børn. Sådan nogen kender jeg jo, og derfor har jeg taget hende med ind til jer. Hun
hedder Marie og er lidt genert. Men hvis I nu råber:
“Marie, Marie marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!”, så kommer hun nok. Jeg tæller til tre - 1, 2, 3!
(Børnenes råb gentages 2-3 gange. Marie kommer langsomt og genert frem).

Sodavandsmonstret vraltede rundt på sine tynde sugerørsben og hældte sodavand op til alle. “Hvem har
brug for vand, når der findes cola!“, grinte han, så man kunne se hans sorte tænder. Så frøs han al vand til
is, og uden vand, døde alle blomsterne, og fuglene fløj sydpå. Til sidst var der er ikke et træ, en blomst eller
plante tilbage i hele riget, og alle gled på isen.
Skøjt rundt på Sodavandsmonstrets is. Måske vælter I på isen?!

Hej med jer! Vil I virkelig hjælpe mig? (Vent på svar!) Super! Jeg skal fortælle jer et eventyr. For at eventyret
kan fortælles, skal I gøre en masse bevægelser. I skal hoppe og trampe og råbe og meget mere. Kan I det?
(Vent på svar!) Inden jeg fortæller, må vi hellere varme lidt op:
Først strækker vi vingerne … Nåh nej, I har jo ikke vinger, hvad kan I så strække? (Lad børnene svare!)
Så skal I trampe alt, hvad I kan. Klap jer selv over hele kroppen. Boks helt vildt. Gå rundt på tær. Drej rundt om
jer selv 5 gange den ene vej og 5 gange den anden vej. Hop 10 gange og løb ned til den ene ende af legepladsen
og tilbage, så hurtigt I kan. Har I flere ideer? (Lad børnene svare!)
Alle varmer op. Brug børnenes idéer som input.

Jeg er så ked af det, fordi Kong Grøn er syg og ved at visne. Nogle mærkelige dyr er ved at ødelægge hans rige,
og jeg må hjælpe ham. (Henvendt til fortæller) Nu skal du læse!
En dag kom en masse meget mærkelige dyr til Kong Grøns rige.

(Henvendt til pædagog!) Måske skal du vise børnene de mærkelige dyr. (Vis dem på bagsiden.) De havde alle
nogle dårlige vaner. (Tal om hvad dårlige vaner er. Hvilke dårlige vaner tror I, dyrene har?)
General Grille var anfører. Han marcherede rundt i Kong Grøns rige på sine fedtede pomfrit-ben og delte
burgere og pomfritter ud. Og folk spiste og spiste.
Kan I marchere som General Grille?

Lav krabbegang!
Alle elskede de mærkelige dyr. Søde Sally Sukkertop dansede rundt som en snurretop og tryllede grøntsager og frugt om til slik. Hende var især børnene rigtig glade for!
Kan I danse og snurre som søde sally sukkertop?

Dans og snur rundt som ballerinaer!

Det lille Skærmdyr sagde: “Kom og spil Ipad og se fjernsyn HELE dagen!“, og Søvngængeren sagde: “I kan
også spille om natten, for I behøver ikke at gå i seng!“ Børnene jublede.
Dovendyret gad ikke sige så meget. Den sad bare i sin vogn og lod andre trække sig.
Ja, Dovendyret var sådan en, som ikke gad noget som helst selv! Kan I være dovendyr?

Stil børnene sammen to og to. Den ene tager rundt om den andens mave. Han/hun gør sig tung, mens
den anden prøver at trække.
Efter noget tid gjorde alle i Kong Grøns rige som de mærkelige dyr. De spiste slik og pomfritter, drak soda
vand, og de spillede på iPad både nat og dag. De var alle blevet til vanedyr, for det var det, de mærkelige
dyr hed.
Vanedyrene marcherede rundt og bestemte, hvad man måtte og ikke måtte. Kan I marchere rundt som soldater?
Inspirer børnene til at bevæge sig som soldater!
“Du skal hjælpe mig med at slippe af med Vanedyrene,“ sagde Kong Grøn. “Find Den store tryllebog – den kan
hjælpe!“
“Du kan få hjælp fra børnene!“, fortsatte han. “Børn har masser af energi, de kan give dig! Det vil gøre dig
stærk og modig!”
Sådan sagde han, og det er derfor, jeg er her – for at få jeres hjælp. Vil I hjælpe mig? (Lad børnene svare!)
Han sagde, at I skal tage hinanden i hænderne og danne en kreds omkring mig – så jeg står i midten. Så skal
I komme helt ind til mig. Nu puster I, mens I går baglæns – ligesom hvis I pustede en kæmpeballon. En stor
usynlig energibobbel. Når alle jeres arme er strakte, løber I 1 gang den ene vej rundt og 1 gang den anden,
mens I holder hinanden i hænderne. Så bøjer I jer, tager hænderne ned til jorden og tæller 1,2,3. På 3 hopper I,
mens I slipper hinandens hænder og råber ENERGI! I må ikke slippe hinandens hænder før, for energien skal
blive i boblen.
Øvelsen gennemføres først langsomt og så hurtigt (det er svært, så måske I skal øve jer lidt!)
Det hjalp. Tak skal I have! Nu vil jeg flyve ud og finde den store tryllebog, så jeg kan gøre min konge grøn og
stærk igen, så han kan redde sit folk fra de mærkelige dyr. Vi ses snart igen!

