
KAN DU FINDE:



KAPITEL 10: VANEDYRENES Ø 
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 vanedyrenes ø. 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!

Hoppeline og vennerne sejlede på havet i flere dage, side om side med delfinen. Pludselig kom noget, der 
godt kunne ligne et monster, farende forbi dem i en piratbåd. Det var en mærkelig krabbelignende ting 
med ben, der lignede pommes frites, og en krop, der lignede en burger. De fulgte efter ham.

Nu skal I være piratskibe, der sejler megahurtigt, helt ned i den anden ende og tilbage igen. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Burgermonstret sejlede ind til en ø, hvor den krabbende gav sig til at slæbe kasser op af sin piratbåd. Kasser
ne var fulde af slik og sodavand, brugere, pomfritter, pizza og chips.

Prøv at være krabber, der slæber kasser på maven. Find noget, I kan lege er en kasse, der ligger på jeres mave. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Skal vi ikke se, om vi kan få lidt at spise og drikke og høre, om nogen kender Bissebøvsens mor”, spurgte 
Hoppeline. Den første, de mødte, var en meget, meget sød dame, som hed Sally Sukkertop. Hun var lavet 
af sukker og havde store øjne. Hun drejede rundt og rundt og dansede hen ad stien.

Prøv at dreje så mange gange, I kan, rundt om jer selv – ligesom Sally Sukkertop.

Hoppeline var sulten og sang sin madsang: ”Min mave vil så gerne ha’ gulerødder hver dag, den skal bruge 
energi, sund mad kan jeg li!” ”Gulerødder, fy og føj og nej!” råbte Sally Sukkertop. ”Nej du! Her på øen må 
man kun spise slik”. Hoppeline så pludselig meget trist ud. ”Nå, men så må vi se, om vi i det mindste kan få 
noget vand at drikke”, sagde Frækkefrø, ”for jeg er tørstig”. I det samme kom et sodavandsmonster gående 
med sine lange sugerør slaskende omkring sig.

Kan I prøve at gå med slaskende arme.

”Ved du, hvor vi kan få noget vand”, spurgte Frækkefrø sodavandsmonstret. ”VAND?” råbte det rasende. 
”Vand er ikke tilladt her, her drikker vi kun sodavand”, og så prøvede han at fange dem med sine lange suge
rør, så de måtte løbe alt, hvad de kunne.

Nu er I Hoppeline og venner, og så er den voksne sodavandsmonstret, der jagter jer.

”Puha, jeg trænger til at hvile mig oven på den løbetur”, pustede Professor Pindsvin. ”Kender du mon et sted 
her på øen, hvor vi kan hvile i fred”, spurgte han et lille skærmdyr, som netop kom forbi. ”Se på mig”, sagde 
skærmdyret bare og gik ind foran Professor Pindsvin.

Pludselig dukkede en masse skærmdyr op, og lige meget hvor Hoppeline og vennerne prøvede at gå hen, 
stillede der sig et skærmdyr foran dem og sagde: ”Se på mig, se på mig!”

Nu skal I drenge være skærmdyr, og I piger være Hoppeline og venner. Hver gang en pige forsøger at gå, skal en 
dreng skynde sig at stille sig ind foran hende og sige ”se på mig”, hvorefter hun skal forsøge at gå en anden vej. 
Drengen eller en anden dreng skal igen forsøge at få pigen til at standse ved at stille sig ind foran hende og sige 
”se på mig”. I må ikke røre hinanden. når jeg råber ”byt”, bytter I roller, så pigerne også prøver at være skærmdyr.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Frækkefrø bandt skærmdyrenes ledninger sammen, så de kunne løbe væk. Da de havde løbet længe, krav
lede de ned i en hule for at sove lidt.

Prøv at kravle og kravle, og så læg jer til at sove. Bliv liggende, mens det næste læses.

Da de lige havde lukket øjnene, kom et underligt månevæsen farende og råbte, ”så er det op! På den her ø 
er det ikke tilladt at sove! Find et skærmdyr at kigge på, så I ikke falder i søvn”. Og så hev væsnet dem op.

Nu skal nogle af jer være månevæsner sammen med de voksne. I andre skal være Hoppeline og venner, der 
prøver at sove. Hver gang I har lagt jer, kommer et månevæsen og prikker til jer, og så skal I skynde jer at rejse jer 
og løbe hen til et nyt sted og lægge jer til at sove, inden der igen kommer et månevæsen og prikker til jer.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

De kunne ikke slippe væk fra månevæsnet, men pludselig var der en stemme, der sagde “ppppsssttt!” 
“ppppsssttt!” Det var en lille hare, der vinkede til dem, for at få dem til at krybe efter den ind i en tunnel.

Prøv at lege, at I kryber gennem en tunnel helt op i den anden ende. 

På den anden side af tunnelen var der en dejlig have med masser af bær og grøntsager og frisk kildevand. 
Der var mange dyrebørn, der løb og legede. Haren forklarede dem, at det var en hemmelig have, som 
de dårlige vanedyr ude på den anden side af tunnelen ikke kendte. Herinde kunne dyrene spise alle de 
grøntsager og frugter, de ville. I den hemmelige have behøvede de ikke at drikke sodavand. Her kunne de 
drikke vand, sove og lege det, de havde lyst til. Hoppeline og vennerne blev i haven et stykke tid og legede 
sov og spiste – og plukkede en masse frugt til turen, før de tog videre.

 Leg, at I plukker en masse frugt – I må gerne give mig lidt af den at spise.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Uha, sund mad, hvile og drikke gør én glad og fri og giver maser af energi”, sagde Larvemobilen, da dens 
mave var fyldt. ”Ja,” sagde Hoppeline og sang: ”Min mave vil så gerne ha gulerødder hver dag, den skal 
bruge energi, sund mad kan vi li’!”

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men næste gang jeg kommer, vil jeg fortælle om monstrenes by. 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.


