
8. LATTERENS TRILLEN
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!

En dag kom Marie, Hoppeline og Frækkefrø til et højt hegn. En giraf stak hovedet hen over hegnet. 
“Ka’ du ik’ hjælpe os over hegnet?“, spurgte Frækkefrø. Girafen bukkede hovedet ned, så de kunne kravle 
op af dens lange hals og ned på den anden side.

Sikke høje de var, de giraffer! Prøv at strække armene og halsen. Kom helt op på tæerne, og gør jer høje som 
en giraf.

Alle går rundt imellem hinanden som høje giraffer!

Lige ved siden af girafferne stod nogle store, tunge flodheste.

Hvordan tror I, flodheste bevæger sig? I skal i hvert tilfælde ned på alle fire...

Alle kravler rundt imellem hianden som tunge flodheste!

Pludselig lød en høj buldren, og hele jorden gyngede. En elefant-parade kom forbi dem med tunge tramp 
og løftede snabler.

Kan I gå som elefanter? I skal trampe RIGTIG meget!

Lav snabler med armene, og tramp rundt i en lang elefantparade!

Hvis I ikke har gættet det allerede, så var det en zoologisk have, der lå bag hegnet. Har I været i en zoologisk 
have? (Lad børnene svare!) Vi havde allerede mødt giraffer, flamingoer og elefanter... Ved I hvilke andre dyr, 
man kan se? (Tal om forskellige dyr!) Skal vi ikke prøve at lege zoo logisk have? 

Inspirer børnene til at være forskellige dyr:  Aber, der fjoller, gorillaer, der slår sig på brystet, gazeller 
der hopper, flamingoer, der står på ét ben, slanger, der snor sig... lad børnene være med til at finde på, 
hvordan de bevæger sig!

De tre venner gik rundt og kiggede på alle dyrene. Pludselig opdagede de et mærkeligt dyr, de kun kendte 
alt for godt: Skærmdyret! Det løb rundt og sagde: “Se på mig! Leg med mig!“ og fægtede med sine led-
ninger for at få opmærksomhed.

Kan I løbe rundt imellem hinanden og prøve at få de andres opmærksomhed?

Alle løber rundt imellem hianden og fægter med arme og ben!

“Du skal lade børnene kigge på andet end dig!“, sagde Hoppeline.
“NEJ! NEJ! NEJ!“, sagde det lille skærmdyr og trampede vredt i jorden. En lille, nysgerrig abe kom og hev i 
dens ledninger. Det kildede, og Skærmdyret kunne ikke lade være med at grine.

Kan I få hinanden til at grine?

Løb rundt, og prøv at få hinanden til at grine ved at lave sjove ansigter og kilde hinanden!

Skærmdyret og den lille abe blev gode venner. Skærmdyret var god til at svinge sig i sine ledninger oppe 
i trækronerne.

Lad os alle sammen svinge med!

Lad som om I svinger i lianer: Stræk armene op, grib en lian og sving i et ordenligt hop. Grib en ny lian 
og sving...!

“Det er sjovt!“, grinte Skærmdyret, og alle aberne lo med. Løven kom frem på sin klippe og brølede: “Kan man 
så få noget ro!“ Det hjalp ikke! Løven gik rundt og brølede, men den kunne ikke nå dem oppe i trækronerne.

Den var vred, kan I tro. Hvordan tror I løven så ud? 

Gå rundt på alle fire, og brøl som vrede løver!

Skærmdyret havde aldrig prøvet at lave andet end at spille på sin skærm. Nu fandt den ud af, at den 
kunne en masse andet, og den var glad helt ud i de lange ledninger. Den grinte og grinte og kunne slet 
ikke stoppe.

Tror I ikke, vi igen havde fundet noget, der kan bruges i Den Grønne Trylledrik? Skal vi kigge i opskriften? 
(Kig på opskriften og tal om, hvad de har fundet!) Skal vi så ikke samle Latterens trillen? 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 6 ingredienser til trylledrikken! Vil I hjælpe med at give energi til at even tyret fortsætter, indtil vi 
ses igen? (Lad børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

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




