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KAPITEL 12: BISSEBØVSENS MOR
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, hvordan vi endelig fandt Bissebøvsens mor og hans storebror Øvse-
bøvsen.
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 var klar til at flyve fra monstrenes by for at lede efter en luftballon med Bissse
bøvsens mor, men pludselig opdagede de, at Professor Pindsvin var væk. Han havde taget sin monsterud
klædning af og var i gang med at undervise de små monstre. De så ud til at elske ham og gjorde alt, hvad 
han sagde. De var i gang med at lære farver. Når Professor Pindsvin sagde “gul”, skulle alle monstrene løbe 
hen til noget, der var gult, og når han sagde “rød”, skulle de løbe hen til noget, der var rødt osv.

Nu skal I prøve, om I kan gøre det lige så godt som de små monstre. Jeg siger en farve, og så skal I skynde jer 
hen og røre ved en ting med den farve.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Jeg er nødt til at blive her hos de små monstre, indtil Bissebøvsens mor er kommet tilbage til skolen. Hvis 
der ikke er en voksen til at holde styr på dem, så ved man ikke helt, hvad de kan finde på”, sagde Professor 
Pindsvin. “Se bare, hvor galt det gik i Kong Grøns rige, da Bissebøvsen faldt ned alene uden sin mor”.

Kan I mon huske, hvad det var, Bissebøvsen gjorde, da han faldt ned i Kong Grøns rige? Vis mig det!

“Hoppeline og Frækkefrø, I må styre Larvemobilen”, sagde Professor Pindsvin, og så forklarede han en 
masse om GPS, generator, computer, motor og styrepind osv. De kørte et par runder for at øve sig, inden de 
lettede, mens de sang bilsangen. 1. gear er nemt ……

Kan I også lige sætte jer ind i jeres bil og få styr på jeres instrumenter, så kører vi, mens vi synger (hører) bil-
sangen. Hvad har I af udstyr i jeres bil?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig var de klar til at lette og vinke farvel og på gensyn til Professor Pindsvin, men de var ikke nået ret 
langt før Larvemobilen begyndte at hyle højt: ”Jeg savner ham, jeg vil tilbage”. ”Det går ikke”, sagde Hop
peline, ”han er på arbejde i skolen nu, og vi må finde Bissebøvsens mor”. ”Neeeeeejjjjj, jeg savner ham!” 
hylede Larvemobilen, og dens energibarometer blev helt rødt, og dens computer gik i sort. De begyndte at 
dreje faretruende rundt i luften, som en helikopter ude af kontrol.

Tag armene ud til siden og drej rundt og rundt som en helikopter.

”Rolig”, sagde Hoppeline, ”jeg kan godt forstå, at du savner Professor Pindsvin, men du ser ham igen. 
Prøv at se den flotte fugl derovre og tæl, hvor mange farver den har”. “Nøøøøøjjj, hvor er den flot”, sagde 
Larvemobilen, og dens energibarometer blev lidt mere lyserødt. ”Når man er ked af noget, så er det godt 
at koncentrere sig om alle de spændende ting omkring sig”, sagde Hoppeline, ”så går tiden hurtigere, og de 
triste tanker bliver mindre triste”. ”Ok”, sagde Larvemobilen, ”det vil jeg prøve. Se den jetjager der”, råbte 
den begejstret, og dens energibarometer blev straks grønt.

Flyv stærkt som en jetjager. 
Hvilke flyvende dyr og maskiner tror I ellers, at Larvemobilen fik øje på oppe i luften? Prøv at ”få øje på noget” 
på skift, og bevæg jer som dyret eller maskinen. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig blev der næsten mørkt. ”Hov! Hvem slukkede solen”, råbte Frækkefrø. Det viste sig, at det var 
en kæmpe flok stære, der var fløjet ind foran solen, så den et øjeblik blev helt sort. De var så mange, og 
de fløj så tæt, at de tilsammen lignede en kæmpe sort sky. Der var en rovfugl efter stæreflokken, og når 
den angreb, så delte stærene sig i to skyer for at komme uden om rovfuglen for derefter at samles på den 
anden side i en ny stor sky.

Nu skal I lege stære, der prøver at undslippe rovfuglen. Den voksne er rovfugl. Tag hinanden i hånden to og 
to. Når rovfuglen nærmer sig, slipper I hinandens hænder og løber uden om rovfuglen. Hvis I når at tage fat i 
hinandens hænder inden rovfuglen tikker jer, kan den ikke tage jer. Hvis rovfuglen tikker jer, skal I tage hende 
i hånden og være rovfugl sammen med hende. Hvis jeres makker er taget, skal I tage en anden i hånden, så I 
nu er tre stære sammen eller måske endda fire.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig så de luftballonen i det fjerne med Bissebøvsens mor, og de fløj alt, hvad de kunne, men den var 
langt væk. ”Bliv ved og bliv ved – giv ikke op”, råbte Hoppeline. ”Vi når aldrig derhen”, peb Larvemobilen. 
”Jo, vi gør så – det ved jeg, vi gør. Vi sætter ekstra fart på ved at trampe i pedalerne til cykelgeneratoren”, 
råbte Frækkefrø.

Har I engang prøvet at blive ved, også selv om det var hårdt? Vi cyklede og cyklede. Læg jer på ryggen og cykl 
al, hvad I kan, med benene i luften.

Endelig nåede de hen til luftballonen. De forklarede Bissebøvsens mor, at de vidste, hvor Bissebøvsen var, 
og at Professor Pindsvin passede monsterskolen for hende. Så fløj de afsted side om side med luftballonen 
mod Kong Grøns land. ”Der kan du se”, sagde Hoppeline til Larvemobilen, ”når du er optimistisk og lægger 
mærke til de smukke omgivelser, så kan du vist mere, end du tror”. Larvemobilen blev helt grøn af stolthed, 
selvom den var godt forpustet.

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen en anden gang og fortæller, hvordan det gik, da 
vi endelig kom hjem. 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.


