
13. DEN GRØNNE TRYLLEDRIK 
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Vil I høre, hvordan hele eventyret med Kong Grøn, vanedyrene, 
Hoppeline og Frækkefrø endte? (Lad børnene svare!) Vi skal lige have begyndt historien, men det er I jo 
eksperter i nu! Vi starter med at strække armene ... Ja – I troede nok, jeg ikke kunne huske det hva'? NU har 
jeg lært, at I jo har arme og ikke vinger, så stræk armene...

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

Marie, Hoppeline og Frækkefrø havde samlet alle 10 ingredienser og skyndte sig derfor tilbage til Kong 
Grøns slot for at lave Den grønne trylledrik . Alle ingredienser skulle blandes godt, så Hoppeline fandt en 
blender frem.

Kender I godt en blender? Den har sådan nogle knive, der snurrer hurtigt rundt og skærer det hele i små
stykker. Vi skal lige have blenderen i gang – vil I hjælpe med det? (Lad børnene svare!) Super! Op og stå, tag 
armene ud til siden og snur rundt...

Alle stiller sig med armene ud til siden. Så snurrer I rundt. Først langsomt, så hurtigere og hurtigere!

Efter en tur i blenderen, var alle ingredienserne blevet til en stor, grøn smoothie.
"Vi må skynde os at finde Kong Grøn, før det er for sent!", sagde Marie. 
General Grille og hans vanedyr havde smidt ham langt ud i skoven

Kan I hjælpe med at finde derhen?

Guid børnene rundt på hele legepladsen i løb, som det var en skov, og tilbage igen.

Kong Grøn lå på jorden og så helt død ud. Foran stod vanedyrene vagt. Hoppeline og Frækkefrøen måtte 
slås mod dem alle.

Det er ikke nemt, når man er så små, som vi er! Men hvis vi hjælpes ad, kan vi måske besejre vanedyrene. 
Vil I hjælpe? (Lad børnene svare!) 

Gør som om, I slås med nogle usynlige vanedyr!

Imens Marie fløj over hovederne på dem med trylledrikken til Kong Grøn. Hun hældte forsigtigt noget ned 
i Kong Grøns mund. Der skete ikke noget.

Jeg var lige ved at miste modet. Men så kom jeg til at tænke på alle de gange, I har hjulpet MIG med at få 
energi. Hvis I nu laver den øvelse igen, kan I måske hjælpe Kong Grøn? Vil I prøve? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

Endelig slog Kong Grøn øjnene op, og langsomt kunne de se, han fik sin grønne farve tilbage.

Det skete sådan helt stille... Prøv at lægge jer ned, så skal jeg fortælle jer, hvordan det gik for sig, da Kong 
Grøn blev grøn igen! 

Alle lægger sig ned på gulvet og følger Maries instruktioner!

Først kom der energi til de yderste små spirer – det svarer nok til jeres fingre! Prøv at bevæge fingrene lige så 
stille. Kun fingrene, resten af kroppen ligger helt stille! Så kom det langsomt længere op... Bevæg armene 
lige så stille. Nu er det tæernes tur: Vrik med tæerne og så hele foden. Først den ene og så den anden. Når 
fødderne er klar, bevæger det sig langsomt op igennem benene, helt op til balderne. Nu kommer energien 
til resten af kroppen. Og hovedet. Kan I mærke, det sitrer i hele jeres krop? Til sidste har I så meget energi i 
hele kroppen, at I bliver nødt til at springe op og få det hele ud!

Spring op og ryst energien ud af kroppen!

"Jubiii!", råbte Marie, da Kong Grøn sprang op. "Til kamp mod vanedyrene!", råbte han og gik direkte hen til 
General Grille, der jo var anfører. "Jeg befaler dig at tage alle dine Vanedyr og gå din vej!", sagde han bestemt.
"Men...", sagde General Grille overrasket og viftede med et slattent pomfritben.
"Der er ikke noget 'men'!", sagde Kong Grøn, "her er det MIG, der bestemmer!" 
Modvilligt traskede General Grille afsted, og efter ham fulgte alle vanedyrene.

De vandrede afsted på en lang række. Hvordan tror I de så ud? Kan I lave en lang række af vanedyr, der 
vandrer ud fra Kong Grøns rige? 

Alle går som det vanedyr, de vil. Prøv eventuelt at skiftes til at være forskellige slags!

"Farvel og tak!", sagde Kong Grøn og lukkede den store port ind til sit rige, da det sidste vanedyr var gået.
Alle forældre i hele hans rige brød ud i jubel. De fik nu deres søde, energiske børn tilbage i stedet for de 
dovne og trætte børn, de havde haft i alt for lang tid.

Det var SÅ festligt, da alle jublede. Kan I juble med? 

Alle jubler og/eller danser en sejrsdans!

Faktisk blev alle så glade for at slippe af med vanedyrene, at de valgte at holde en stor fest til ære for 
Kong Grøn, Marie, Hoppeline og Frækkefrø.

Alle var glade og grinte og legede og dansede hele natten. Kan I danse med?

Find sangen "Hoppeline og Frække Frø på tur" på www.hoppeline.dk. Her finder du både tekst og lyd-
fil. Spil sangen og lav bevægelserne til!

Under festen hev Kong Grøn Marie til side og sagde: "Tusind tak for hjælpen!" Marie blev helt genert. 
"Det var aldrig gået uden mine to hjælpere!", sagde hun og kiggede taknemmeligt  på Hoppeline og Frækkefrø. 

Men jeg havde heller aldrig klaret den uden jeres hjælp! I har været super seje og fulde af god energi. Tak for 
det! Jeg er meget glad for at have mødt sådan en flok søde børn som jer. Nu siger jeg tak for denne gang. 
Jeg håber, vi ses igen en anden gang!




