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KAPITEL 2: PROFESSOR PINDSVIN OG LARVEMOBILEN
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!” 

Er I klar til at kalde på Marie: ”Marie Marie Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!”

Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om Professor Pindsvin og hans mærkelige larvemobil. 
Men 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 af hele kroppen.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Marie henvendt til fortæller: Nu må du læse fortællingen, der er skrevet ned på arket.

Kong Grøn havde sagt, at Hoppeline og Frækkefrø skulle tage med Professor Pindsvin ud i verden for at 
finde Bissebøvsens mor, så hun kunne få ham til at holde op med at trylle dyrebørnene om og ødelægge 
alting. For at komme hen til Professor Pindsvin måtte de løbe hen over en stor mark.

Vis mig lige, hvor langt. Løb helt ned i den anden ende og tilbage igen, så hurtigt I kan. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Derefter måtte de klatre over en høj bakke.

Prøv at vise med kæmpestore trin, hvordan man kravler op.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig måtte de mave sig igennem en tunnel ind i Professor Pindsvins hule.

Nu skal I mave jer igennem en tunnel. Stil jer i to lige lange rækker, vend næserne mod hinanden, og sæt jer 
ned på knæ to og to over for hinanden sådan, at I lige kan nå hinandens hænder og flette fingre. Sammen 
danner I nu en lang tunnel. De yderste to kravler igennem tunnelen som de første og sætter sig ligesom de 
andre for enden. Og så er det de næste to, der skal kravle.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline forklarede Professor Pindsvin, alt hvad der var sket. ”Vi må straks afsted”, sagde han. ”Ja”, sagde 
Hoppeline, ”men hvordan kommer vi afsted – vi ved jo ikke, hvor langt væk Bissebøvsens mor er”. 
”Vi bruger da Larvemobilen”, sagde Professor Pindsvin og pegede på en stor tyk larve-lignende ting, der lå 
og sov på ryggen.

Prøv at vis mig jeres bedste sovestilling.

I Professor Pindsvins hyggelige hule boede mange små dyr.

Kan I se hvilke? Hvordan tror I, at de bevæger sig?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pindsvin fortalte, at larvemobilen kunne forvandle sig til bil, båd og fly og få dem hen i verden, hvor de 
ville, når bare den følte sig glad og fri og var fuld af energi. Man kunne se på energibarometeret på Larve-
mobilens hale, hvordan den havde det. ”Når det er grønt, er den glad og fri og fuld af energi, og så går det 
bare derud af”, sagde Professor Pindsvin og viste, hvordan der på Larvemobilens hale var et lysende grønt 
felt – energibarometret! ”Hvis den er i dårligt humør, så bliver det rødt... ja, og så... ja, altså... så er det ikke 
så godt”, sagde han stille. ”Hvordan holder vi så energibarometret grønt?” spurgte Hoppeline. Professor 
Pindsvin forklarede, at det gjorde de ved at give Larvemobilen gode følelser.  

Hvad er mon gode følelser? Ved I det?

”Lige nu er energibarometret helt grønt. Det betyder, at Larvemobilen er glad og fri og fuld af energi og klar 
til afgang”, råbte Professor Pindsvin glad.
Larvemobilen slog øjnene op og råbte: ”Jeg er så glad og fri og fuld af energi”, mens den hoppede op i luft-
en. ”Nu kommer jeg og kilder jer”, råbte den, og så gik den vilde kildejagt.

Nu kan de voksne være den kildende larvemobil, som kommer og fanger jer. Skynd jer at løbe, nu kommer de!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Vi må se at komme afsted”, sagde Hoppeline, og idet hun sagde sådan, forvandlede Larvemobilen sig til 
en bil. Professor Pindsvin indstillede GPS´en, og så kørte de alle afsted: Hoppeline, Frækkefrø, Professor 
Pindsvin og Marie ud i verden for at finde Bissebøvsens mor. 

Prøv at lege Larvemobilen. Først bakker I ud af hulen, og så kører I fremad i 1. gear, som er langsomt. 2. gear 
er lidt hurtigere, 3. gear er let løb, og 4. gear er hurtigt løb. 5. gear vildt hurtigt løb.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men når jeg kommer igen, så skal I høre om en hare med briller og 
nogle tissende myrer. Vi siger farvel med Larvemobilens energiøvelse: 
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.


