KAN DU FINDE:

KAPITEL 1: DRACULINE´S MÆLKETAND

” Undskyld” sagde Frækkefrø.”Det var ikke med vilje”. ”Okay da, men hvad vil I her?” spurgte Eigil, ”Her plejer
aldrig at komme nogen?” Vi er på vej hen til heksen Hikse, for hun har taget Draculine´s tand. Må vi godt gå
igennem dit fine spind?” spurgte Hoppeline. ”Ja gør I bare det” sagde Eigil.

I dag er I simpelthen nød til at hjælpe mig med at kalde på Marie, for hun er blevet væk.
Kan I alle sammen gå igennem Eigil´s spindelvæv – I må ikke røre spindet.
KALD PÅ MARIE

Marie kommer frem…hun har klædt sig ud som et spøgelse.
Hej børn, det er mig Marie. Jeg har klædt mig ud som et spøgelse, fordi det snart er halloween. I dag vil jeg
fortælle historien om, hvordan Hoppeline og Frækkefrø hjalp den lille Draculine med at finde hendes mælke
tand, som heksen Hikse havde taget, men først skal vi lige varme vores kroppe op. Er I klar?
OPVARMNING

En dag var Hoppeline og Frækkefrø ude at køre en tur i larvemobilen, da de pludselig kunne høre nogen der
græd.

GÅ IGENNEM SPINDET DER ER SAT OP MED SNORE PÅ KRYDS OG TVÆRS MELLEM TRÆERNE, SÅ DER SKAL KRYBE OG KRAVLES

Hoppeline og Frækkefrø gik videre ind gennem den store mørke skov, men der gik ikke længe, inden vejen
sluttede, og de stod ved indgangen til en stor mørk grotte. Inde fra grotten lød der nogle snorkelyde. Det
var flagermusen Flakse der hang med hovedet nedad og sov. ”Hallo er der nogen hjemme” råbte Hoppeline
og Frækkefrø. Der blev stille i grotten, og ud kom Flakse. ”Hvem er I og hvorfor vækker I mig?” ”Må vi godt
kravle igennem din grotte. Vi skal nemlig hen til heksen Hikse, som har taget Draculine´s tand.” ”Okay”
sagde Flakse, ”Men først skal I lærer at være rigtige flagermus, for det er kun flagermus der må komme
ind i min grotte. BASTA BUM!”
Ved I hvordan man er en rigtig flagermus? Kan I vise mig det. Tør I hænge med hovedet nedad?

Hvordan lyder det, når nogen græder? Hvordan ser man ud, når man er ked af det?
BØRNENE LEGER AT DE GRÆDER, VISER HVORDAN MAN SER UD, NÅR MAN ER KED AF DET

Hoppeline og Frækkefrø gik efter lyden, og nu kunne de se, hvem det var der græd…det var den lille Dracu
line. ”Hvorfor er du så ked af det”, spurgte Hoppeline? ”Det er fordi heksen Hikse har taget min mælke
tand!!! Det er den allerførste tand jeg har tabt, og jeg havde sådan glædet mig til at putte den under min
pude, så tandfeen kunne komme, men nu er tanden væk, og så kommer tandfeen ikke!!!” Draculine græd
nu endnu højere, og Frækkefrø prøvede på at trøste hende.
Hvordan trøster man nogen? Nu skal I gå sammen to og to. En græder og en trøster….kan I det?
(Vis hvordan man trøster)

BØRNENE KOMMER MED DERES IDEER TIL HVORDAN MAN ER EN FLAGERMUS

”Det er I gode til” sagde Flakse. Men kan I flyve rundt sammen med mig, imens I synger sådan her:
(Børnene flyver rundt, og de gentager denne sang: )
JEG ER EN FLAGERMUS, (gentages)
OG JEG KAN FLAGRE, FLAGRE, (gentages)
OG JEG KAN FLYVE, FLYVE (gentages)
”Nu skal vi altså videre”, sagde Hoppeline, ”for det bliver snart mørkt”. ”Okay – kravl bare igennem grot
ten…og god tur”, sagde Flakse.
Kan I kravle igennem flagermusgrotten?

”Vi skal nok hjælpe dig med at få tanden tilbage”, sagde Hoppeline, ”men ved du hvor heksen Hikse bor”.
”Hun bor inde i den store mørke skov”, sagde Draculine.
Og så gik Hoppeline og Frækkefrø ind i den store mørke skov. Da de havde gået et stykke tid, kom Frække
frø pludselig til at gå ind i noget, der var spændt op mellem træerne. Det kildede og klistrede lidt…

ALLE KRAVLER IGENNEM GROTTEN

Hvad tror I det var? Det er rigtig – det var spindelvæv, og hvem bor i spindelvæv? Det gør edderkopper. Kan I
lege edderkopper?

Slut af med energicirkel.

Det var godt I alle sammen nåede igennem grotten. Næste gang vil jeg fortælle om, hvordan Hoppeline og
Frækkefrø møder spøgelserne BOO og BØH, og om hvad der sker, når de når frem til Heksen Hikse. Men inden
vi stopper for i dag, skal vi lige lave vores energicirkel. Er I klar?

BØRNENE LEGER EDDERKOPPER

”Hvem er det der piller ved mit spind? Nu kommer jeg og spiser jer!!!!” Var der pludselig en der råbte. Det
var edderkoppen Eigil, og han lød sur.”
Skynd jer at løb så vi ikke bliver spist!!!
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