KAN DU FINDE:

KAPITEL 11: MONSTRENES BY
Indled med dialog om, hvad børnene får øje på på billedet.
Kald derefter på Marie: Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!
Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om vores møde med en ulv med lopper og vores besøg i monstrenes by.
Inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores kroppe op. I skal bruge jeres kroppe, så fortællingen kan blive
rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger...
Nå! Har I ingen vinger! Nej, det er da også rigtigt! Hvis I ikke har vinger, hvad kan I så strække?
Hjælp mig med at komme med ideer til opvarmning – hvad kan vi gøre for at blive rigtig varme og klar?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

På vej gennem skoven så Hoppeline og vennerne en ulv, som løb rundt og rundt om sig selv efter sin egen
hale. Han kunne ikke nå den, og til sidst faldt han gispende om i græsset.
Prøv at lege ulve, som kravler rundt og rundt om jer selv.
Prøv også at stille jer i en række, og hold hinanden på skulderen. Den forreste er ulvens hoved, og den bagerste
er ulvens hale. Nu skal ”hovedet” prøve at fange ”halen”, og ”halen” skal prøve at undgå at blive fanget. Alle
skal holde godt fast, så ”ulvekroppen” ikke går i stykker.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da ulven fik øje på dem, viste den tænder og knurrede faretruende ad dem.
Hvordan tror I, den gjorde, og hvorfor?
”Rolig, rolig, vovse”, sagde Frækkefrø, ”det ser ud, som om hele din krop klør, især din hale. Du kunne vist
godt bruge noget hjælp til at klø dig og fange lopper, ikke?” Ulven holdt op med at knurre og nikkede, og
så gik Hoppeline og Frækkefrø i gang med at klø ulven, som havde det så dejligt, at den hylede “AUUUUU”
flere gang.
Prøv at finde en makker. Klø ham/hende på ryggen og leg, at I finder lopper. Byt efter et stykke tid. Slut af
med at lave flotte ulvehyl!

Hvor store kan I blive, hvis I strækker jer og spreder arme og ben så meget så muligt. Kan I også gå sådan:
store og vraltende?
Ulven viste dem en underjordisk gang til monstrenes by og sagde farvel. De måtte først kravle, så krybe, og
til sidst måtte de grave lidt for at komme helt igennem.
Nu er det jeres tur til at kravle, krybe og grave jer igennem til monstrenes by.
I monstrenes by var der var der alle mulige mærkelige monstre med underlige hatte på. De fandt nogle
monsterhatte i en vaskekurv og klædte sig ud. Så prøvede de at efterligne den måde, de forskellige monstre bevægede sig på, så de ikke blev opdaget.
Kig på billedet! Hvilket slags monster ville I klæde jer ud som, hvis I var i monstrenes by? Hvordan bevæger
jeres monster sig? Prøv at efterligne hinandens monstre.
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Henne i monsterskolen i klassen med bissebøvser var alt kaos. En af Bissebøvserne var ved at spise tavlen,
en anden var i gang med at bygge tårn af stolene, en stod og tissede i et hjørne, og en anden svingede sig
i lampen. Pludselig gik en af bissebøvserne i gang med at spise Frækkefrøs hat. Hoppeline og Frækkefrø
måtte løbe, så Bissebøvserne ikke opdagede, at de ikke hørte til.
Nu skal de voksne være monstre, som kommer efter jer for at spise jeres hatte!
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

De fandt et skur at gemme sig i, men de var ikke alene. I et hjørne sad et lille bissebøvsmonster og græd.
”Hvorfor græder du?” spurgte Hoppeline. ”Det er fordi, vores lærer ikke er her til at holde styr på os, og så
kan jeg ikke holde ud at være i den larm, de andre laver”, græd det lille monster.
”Ved du hvor din lærer er henne?”, Spurgte Hopeline. Det lille monster svarede, at hendes lærer havde
været på ferie i sin luftballon med sine to monstersønner – Bissebøvsen og hans storebror Øvsebøvsen.
Men Bissebøvsen var forsvundet, mens hun sov.
”Vi skal nok hjælpe med at finde din lærer”, sagde Larvemobilen, ”for nu ved vi, at det er en luftballon, vi
skal lede efter. Og jeg kan faktisk godt flyve!” Det lille bissebøvsmonster gav Larvemobilen et kæmpe kram
og et smækkys, så den blev helt grøn på halen. ”Juhuuuu!” råbte den, ”kys og kram gør mig glad og fri og
fuld af energi!”

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Hvor har I dog været hjælpsomme”, sagde ulven, ”kan jeg også hjælpe jer med noget?” De forklarede ham,
at de ledte efter Bissebøvsens mor. Ulven sagde, at hende kendte han da godt, for hun var lærer i monstrenes by længere inde i skoven. ”Men monsterbyen er kun for monstre”, sagde ulven, “så I må snige jer
ind. Løb efter mig, så tager vi derhen!”
Er I klar over, hvor stærkt ulve kan løbe – nøj, hvor vi løb! Hvor stærkt kan I løbe?
GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig kom de til indgangen til monstrenes by. De gemte sig bag en busk, hvorfra de kunne se et kæmpe
monster med en stor hat på vralte frem og tilbage foran byporten for at holde vagt.

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen og fortæller om den dag, vi endelig fandt Bissebøvsens mor. Vi siger farvel med energiøvelsen:
Kom tæt ind til mig, og tag hinanden i hænderne. Gå baglæns, mens I puster, præcis som om I pustede en
kæmpe ballon op. Når jeres arme er helt strakte i en kreds, så løber I først den ene vej, mens I tæller til 10, og
derefter den anden vej, mens I tæller til 10. Så sætter I jer på hug og siger i kor: Jeg er glad og fri og fuld af
energiiii ! På ordet energi hopper I op i luften og strækker armene, så højt I kan.

