
12. EKSOTISK KÆRLIGHED
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Har I lyst til at høre mere om, hvad der skete for mig og Hoppe-
line? (Lad børnene svare!) Nu ved I jo, hvordan vi begynder historien. Gør I ikke? Vi starter med at strække 
vingerne ... (Lad børnene rette hende!) Nå, ja – så strækker I armene i stedet...

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

Den sidste ingrediens, de tre venner manglede for at kunne lave Den Grønne Trylledrik, var eksotisk 
kærlighed. “Lad os tage i Regnskoven!“, sagde Marie. “Det er det mest eksotiske sted, jeg kender!“
“Men der er jo slanger,“ sagde Hoppeline nervøst.

Uuuuh, jeg er bange for slanger! Er I også det? (Lad børnene svare!) Prøv at være slanger, der snor sig rundt 
imellem hinanden...

Alle lægger sig på maven og snor sig rundt som slanger!

Ja, jeg kunne jo bare flyve højt op i luften og undgå slangerne, men de andre turde ikke gå på jorden af 
frygt for at træde på en farlig slange. Derfor måtte de balancere på reb, der hang som gelænder hele vejen 
gennem Regnskoven. Vil I flyve eller balancere? (Lad børnene svare!) Nå, nej, I kan jo ikke flyve. Så må I gå 
på line samen med de andre!

Alle balancerer / går på line...

Oppe i en gren sad en lille, sød abe. “Vi leder efter eksotisk kærlighed,“ sagde Marie. “Ved du, hvad det er?“
“Når vi aber vil vise vores kærlighed, så piller vi hinanden!“, svarede aben. “Sådan her!“ Aben begyndte at 
pille i Hoppelines pels.

Har I nogensinde set to aber, der sidder og piller hinanden? De piller lus og lopper ud af hinandens pels. Prøv 
at gå sammen to og to og leg aber, der piller hinanden.

Lad som om, I finder lopper på hinanden, og pil dem ud: På maven, på ryggen, på benet, på armen, i 
håret!

En smuk fugl med farverige fjer sad og så på dem. "Sikke noget pilleri!", sagde den. "Det er meget sejere 
at lave en fed dans for dem, man godt kan lide!" Og så dansede den for dem med baskende vinger og 
flagrende fejr.

Skal vi prøve at lave en parringsdans? Hvordan ville I danse, hvis I skulle imponere en anden?

Alle danser rundt imellem hinanden!

Prøv at lade som om, I puster jer op og viser jeres flotte fejr! Gør jer store og stærke og smukke!

Gå rundt imellem hinanden, og vis jer frem!

Kan I også være frøer, der hopper rundt overfor hinanden?

Hop som frøer!

“Edderkoppen derhenne,“ fortsatte aben, “hun spiser sin mand!“
“Så hellere en dans!“, grinede Frækkefrø. “Eller et kram!“ Han gav Hoppeline et stort, varmt kram, så hun 
blev helt genert.

Hvad gør I, hvis der er en, I godt kan lide? (Lad børnene svare!) Skal vi ikke alle give hinanden et kram!

Alle krammer hinanden!

En stor sommerfugl med flotte, farverige vinger kom flyvende. 

Det var en MEGET smuk sommerfugl, og det så så elegant ud, når han fløj rundt. Kan I være sommerfugle, 
der flyver rundt imellem hinanden?

Alle er sommerfugle, der flyver rundt imellem hinanden! Prøv at lave store, bløde bevægelser!

Sommerfuglen landede helt tæt ved Marie.
“Hej smukke,“ sagde den og gav hende et let sommerfuglekys på kinden. Marie blev næsten endnu mere 
rød, end hun var i forvejen.

Ved I hvad et sommerfuglekys er? (Lad børnene svare!) Det er, når man blinker og ens øjenvipper lige rør 
den andens kind... Prøv at gi’ hinanden sommerfuglekys!

Giv hinanden sommerfuglekys!

Jeg blev helt genert og varm langt ud i vingerne! (Pædagog med egen stemme: Blev du lidt forelsket, Ma-
rie?) Ja... Jeg følte det, som om jeg svævede på en lyserød sky! Kender I det? Når man føler sig helt glad og let.

Lad som om I svæver – som om I er på en lille sky!

Tror I, vi har fundet eksotisk kærlighed? (Lad børnene svare!) Skal vi ikke samle det så? (Lad børnene 
svare!) Kan I huske, hvordan vi gør det?  (Lad børnene svare!)

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!

Nu har vi alle 10 ingredienser til trylledrikken! Så skal vi tilbage til Kong Grøn og hjælpe ham. Vil I give mig 
energi til det? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

Tak for det. I er blevet RIGTIG gode til det, kan jeg mærke! Nu er vores rejse snart slut. Næste gang vil jeg 
fortælle jer, hvordan det hele endte. Vi ses snart!




