
3. GRIN OG GLÆDESHOP
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen. Er I klar til at høre fortsættelsen på eventyret om Kong Grøn 
og alle vanedyrene? Og hjælpe igen ligesom sidst? (Lad børnene svare!) Så begynder vi med at strække 
vingerne ... nå nej, hvad var det nu, vi gjorde (Lad børnene svare!)

Varm op ligesom sidst. Tramp, klap, boks, drej, hop, løb!

Så er vi klar! Kan I huske, vi skulle finde Den grønne trylledrik? (Lad børnene svare!) Hoppeline og jeg vidste 
ikke helt, hvad de forskellige ting var, men vi kunne ikke gøre andet end at tage afsted og håbe, vi kunne 
løse mysteriet undervejs...

Marie fløj i luften, mens Hoppeline hoppede afsted i lange, høje hop. De konkurrerede om, hvem der var 
hurtigst: “Få fart i de slatne vinger!”, råbte Hoppeline. “Kan du ikke komme højere op?”, grinte Marie og 
fløj højt op i luften.

Synes I ikke også bare, det er sjovt at flyve? (Lad børnene rette hende!) Nå, nej – I kan jo ikke flyve... Prøv 
at sprede armene ud og bask med dem. Lad som om, I flyver. Det er sjovt, kan I tro! – Jeg elsker bare, når 
det går stærkt, og jeg kan mærke vinden i følehornene!

Alle "flyver rundt" imellem hinanden!

Pludselig hørte de en stemme, der gryntede: “Kalder du dét et hop?“
“Hvem sagde det!?“, råbte Hoppeline fornærmet.
“MIG!“ En lille, grøn frø med et bredt smil og orange, strittende hår kom frem fra græsset. “JEG er Frække
frø, og JEG er kongerigets bedste og flotteste hopper!“ Han satte selvsikkert hænderne i siden. 

Prøv at stil jer som I tror, Frækkefrø så ud. Hvordan ser man ud, når man er sikker på sig selv? Gå rundt 
mellem hinanden og se selvsikre ud!

Inspirer børnene til hvordan man ser ud: Rank ryg, hænderne i siden, løft blikket...

“Ha!“, fnyste Hoppeline, og så startede en konkurrence om hvem, der kunne hoppe højest.

Kan I hoppe med? Hvem hopper højest?

Snart kom der flere dyr til. En græshoppe, der også begyndte at hoppe. Et rådyr. En ræv. Ja, sågar en 
snegl, men den kunne nu ikke hoppe!

Prøv at hoppe som forskellige dyr!

Snart grinte både Hoppeline og Frækkefrø og var lige glade med, hvem der var bedst. De begyndte at 
hoppe på alle mulige fjollede måder. Det var lang tid siden, der var hørt så meget grin i Kong Grøns rige.

Kan I hoppe på fjollede måder? 

Til sidst faldt de om i græsset og pustede efter vejret. 

Læg jer ned i “græsset“ og pust ud!

“Det er FEDT at hoppe!“, sagde Frækkefrøen. “Faktisk kan jeg ikke lade være med at hoppe, når jeg er glad! 
Så laver jeg altid sådan nogle små glædeshop!“ Efter lidt tid sagde Marie: “Vi er faktisk ude på en mission!”
“Uuuuh, det lyder spændende!” Frækkefrøen spærrede øjnene op. “Er I sådan nogle hemmelige agenter, der 
sniger sig rundt?“ Han sprang op og sneg sig gennem græsset.

Hvordan tror I Frækkefrø så ud? Hvordan ser man ud, når man sniger sig?

Leg hemmelige agenter, der sniger rundt imellem hinanden!

Hoppeline fortalte om Den Grønne Trylledrik, Kong Grøn og vanedyrene.
“Vi har fundet den første ting!”, jublede Hoppeline. “Grin og Glædeshop! – Det er lige, hvad vi har fundet her 
hos dig!” Så lavede Hoppeline et ordenligt glædeshop, mens Frækkefrø og Marie startede en lille glædesdans.

Kan I også lave en glædesdans for at fejre, de har fundet den første ting?

“Hvis vi får børnene til at hjælpe, kan vi samle grin og glædeshop og få det med hjem til Kong Grøn,“ 
sagde Hoppeline. Hun tog sin grønne kasket af og forklarede: “Alle skal sige: Goddag, goddag tag hatten 
af og put deri den grønne energi!” 

Vil I hjælpe? Sig rimet et par gange, mens I lader som om, I tager hatten af hovedet og bukker. 

Lav “samle-øvelsen” 2-3 gange!

“I har jo stadig langt igen,” sagde Frækkefrøen. “Tror I ikke, I har brug for hjælp? Jeg kender en lille frø, der 
både er fræk og modig, hurtig og stærk...“ Han spændte sine muskler og pustede sig op.

Han så meget stærk og modig ud. Hvordan ser man ud, når man er stærk og modig?

Gør som Frækkefrøen. Vis hvor stærke I er!

Det var selvfølgelig ham selv, han mente, og vi kunne ikke sige nej! Vi havde også brug for al den hjælp, 
vi kunne få. Så sådan gik det til, at vi blev tre i stedet for to. Vil I slutte af med at give mig energi til at 
fortsætte missionen? (Lad børnene svare!) Tag hinanden i hænderne, og dan 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!

Tusind tak! Nu er det slut for idag, men jeg kommer snart tilbage!




