
7. SKØNHED OG VITAMINER FRA DRONNINGENS HAVE
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!

Marie, Hoppeline og Frækkefrø var kommet til en eng i udkanten af Kong Grøns rige. Her havde vane
dyrene endnu ikke været, for her var smukt og frodigt. Bierne summede mellem blomsterne.

Hvordan siger en bi? (Lad børnene svare!) Kan I være bier, der flyver rundt fra blomst til blomst?

Alle siger som bier og flyver summende rundt imellem hinanden – fra blomst til blomst!

En stor, gul bi inviterede dem hjem for at besøge deres dronning. 

Jeg havde aldrig mødt en dronning før, men jeg vidste, det var vigtigt at være høflig. Ved I, hvordan man 
hilser på en dronning? (Lad børnene svare!)

Alle bukker og nejer! 

Dronningen bød dem velkommen og fortalte dem om naturens magi: At bitte små frø kan blive til store 
planter, buske eller træer med blomster, bær og frugter.

Prøv I at være små frø... Læg jer ned på gulvet, og gør jer så små som muligt. Nu skal I vandes og varmes 
af solen, så I kan blive store... Det kan (pædagogens navn!) hjælpe med!

En eller flere af de voksne går rundt og “vander“ og varmer (masserer) de små frø. Når de er vandet og 
varmet, kan de lige så stille vokse sig store. Prøv at lave bevægelsen meget langsomt!

“Vi bier er meget vigtige!“, sagde dronningen stolt, “for det er OS, der bestøver alle blomsterne! Som tak 
for hjælpen giver blomsterne os nektar, som vi laver til den dejligste honning!“
Pludselig opstod der stor ståhej. En flok hvepse kom for at stjæle biernes honning, og Marie, Hoppeline 
og Frækkefrø måtte flygte for ikke at blive stukket.

De var efter os, de væmmelige hvepse... Og nu er det jeres tur, til at blive jagtet... (Pædagogens navn) kan 
prøve at være hvepsene, som jagter jer. Skynd jer at løbe... Hvepsene kommer efter jer NU!

En eller flere af de voksne jagter børnene rundt i løb. De må gerne “nipse“ som en hveps, hvis de 
fanger en!

Blev I stukket? (Lad børnene svare!) 

Lad som I er blevet stukket over hele kroppen. Det klør! Kan I klø jer alle de steder, I kan forestille jer, 
I er blevet stukket?! Måske skal I hjælpe hinanden med at klø jer på ryggen!?

Heldigvis var det kun Frækkefrø, der fik et enkelt stik lige i numsen. Nu kunne han ikke sidde ned. Han var 
ked af det, men det holdt op, da han fik lov at smage honningen! 

De tre venner sagde farvel til bierne og gik rundt i dronningens have. De plukkede blomster og bær.

Vil I ikke også gerne have nogle fine blomster og lækre bær?

Guid børnene rundt i haven: Husk både at plukke jordbær (bukke sig ned!), blomster, bær fra buskene 
og frugter fra de øverste grene (strække sig så langt, man kan)!

I det samme dukkede Søde Sally Sukkertop op. Hun dansede rundt om de tre venner og kiggede inte
resseret på de lækre bær og frugter. “Vil du smage?“, spurgte Marie. 
”Sikke nogle lækre bolsjer!”, sagde Søde Sally Sukkertop, da hun smagte de søde bær. Hun smilte over hele 
hovedet og dansede en lille glad dans. 

Kan I danse som Søde Sally Sukkertop? 

Alle danser glade rundt imellem hianden!

Søde Sally Sukkertop forsvandt dansende over engen. Hun tryllede nu ikke længere slik og kager frem, men 
fik hindbær, jordbær og brombær til at gro, hvorend hun dansede.
“Jeg er sikker på, vi kan bruge det her i Den grønne trylledrik!“, sagde Hoppeline. Og ganske rigtigt: I opskrif
ten stod der: “Skønhed og vitaminer fra dronningens have.“

Tror I ikke også, det var præcis, hvad vi havde fundet? (Lad børnene svare!) Skal vi ikke samle Skønhed 
og vitaminer fra Dronningens have? (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 5 ingredienser til trylledrikken! Vil I hjælpe med at give energi til, at eventyret fortsætter indtil vi 
ses igen? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

Tak for det. I er blevet RIGTIG gode til det, kan jeg mærke! Nu vil jeg flyve tilbage til Hoppeline, men vi ses 
snart igen!




