
4. TØRSTENS SLUKKER
Begynd med at kalde på Marie! Hej alle sammen! Er I spændte på, hvordan eventyret ender for mig og 
Hoppeline, Kong Grøn og alle vanedyrene? (Lad børnene svare!) Nu ved I jo, hvordan vi begynder historien... 
Lad os komme i gang! Vi starter med at strække vingerne ... (Lad børnene rette hende!)

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

De tre venner var kommet helt ud til havet. De store bølger slog ind på stranden. De rullede op og ned, 
op og ned, op og ned...

Lav bølgebevægelser (brug evt. en faldskærm eller et lagen, hvis I har sådan en)!

Frækkefrø og Hoppeline sprang i vandet og svømmede rundt i de store bølger.

Svøm rundt imellem hinanden!

Jeg kunne godt se, det så sjovt ud, så jeg hoppede også i. Men mine vinger blev helt fulde af vand, og jeg måtte 
kæmpe mig op af vandet og ryste mig tør igen. Sådan her (Marie rystes!) Prøv at ryste jer sammen med mig.

Ryste, ryste ryste – ALT vand skal ud af vingerne. – Ligesom en hund der ryster vand ud af pelsen!

En krabbe kom imod os. Med løftede kløer råbte den: “Hvad er I for nogle landkrabber!“
“Du kan selv være en krabbe,“ svarede Frækkefrø. “Ska’ du være fræk!“, brølede krabben. “Det er MIN 
strand!“ Men Frækkefrø lod sig ikke skræmme. “Smid os væk... Hvis du kan!“, sagde han. Og så begyndte 
de to at kæmpe...

De skulle bare prøve kræfter og se, hvem der var stærkest! Gør I også nogle gange det? (Lad børnene svare!) 
Prøv at stille jer over for hinanden to og to og sæt kløerne... jeg mener hænderne mod hinanden. Så skal vi 
se, hvem der er stærkest! Sådan gjorde de nemlig – Frækkefrø og krabben – med hænder og kløer...

Hjælp børnene til at kæmpe to og to (der er brug for at højde og drøjde bliver matchet af voksne her!) 
(Hvis øvelsen bliver for svær, så lav den i stedet om til en fangeleg, hvor den kropslige fortæller bliver til Krab-
ben, der med sine store klør vil nive Frækkefrø og Hoppeline.)

De kæmpede i vandkanten, og sandet fløj dem om ørerne. Midt i kampen fløj en måge tæt over deres 
hoveder og lod en ordentlig mågeklat falde lige i hovedet på Frækkefrø og krabben.

Nej, hvor så det sjovt ud! Hoppeline kunne slet ikke lade være med at grine. Hun rullede rundt i sandet og 
grinte og grinte. Kender I det, at man griner så meget, at man slet ikke kan stå på sine ben, men bliver nødt 
til at rulle rundt på gulvet og holde sig på maven? Prøv at se, om I kan komme til at grine!

Rulle rundt på gulvet, holde sig på maven, grine!

Efter at de to kæmpende havde vasket mågeklatten af sig, rakte krabben kloen ud og sagde: “Tak for 
kampen“ til Frækkefrø. Kan I også give hånden, til den, I kæmpede mod?

Alle giver hånd og bukker for hinanden og siger tak for kampen!

Frækkefrø var blevet tørstig af den vilde kamp. Han prøvede at drikke af havet, men dét smagte ikke 
godt! “Hvis I vil have vand at drikke, skal I op til kilden!“, sagde krabben. “Følg mig!“ For at komme til 
kilden, skulle de kravle over de høje klitter.

Ja, JEG fløj jo bare, men de andre kæmpede sig gennem de høje klitter – kan I hjælpe dem gennem klitterne?
Først skal I hele vejen op i klitterne...

Ned på alle fire og kravl. Det er hårdt at kravle i sand. I skal løfte arme og ben godt, så I ikke synker 
ned!

Så kommer det sjove, for nu skal I trille ned ad den høje klit.

Trille / rulle!

De kom til en stor træstamme, der var væltet i vinden. Den blev de nødt til at hoppe over.

Alle op og stå – hop hen over træstammen!

Endelig kom de til kilden. Her var dejligt friskt vand. De drak og fik energien tilbage.
“Vand er meget bedre end Sodavandsmonstrets sodavand, når man er tørstig!“ sagde Marie.

Kan I huske, hvad der stod i opskriften på Den Grønne Trylledrik. Var der nævnt noget, man kunne drikke? 
(Lad børnene svare og find evt. opskriften frem!)

“Jubiii!“, råbte de alle tre. Nu skulle de bare have vandet med hjem til Kong Grøn.

Kan I huske, hvordan vi samler ingredienserne? (Lad børnene svare!) Vil I hjælpe mig igen? 

Alle siger rimet (“Goddag goddag tag hatten af, og put deri den grønne energi!”) et par gange, mens I 
lader som om, I tager hatten af hovedet og bukker!

Tusind tak for hjælpen! Nu har vi allerede 2 ingredienser – og jeg havde ikke klaret den uden jer. 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, søde børn. Det hjalp rigtig meget. Nu må vi slutte for idag, men vi ses snart igen!




