
2. HOPPELINE

Vi har fået besøg af Marie igen. Kan I huske, hvordan vi får hende til at komme frem? (Lad børnene svare!) 
Jeg tæller til tre - 1, 2, 3! (Alle råber: “Marie, Marie marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!” Gentages 
2-3 gange. Marie kommer langsomt frem).

Hej igen. Er I klar til at høre fortsættelsen på eventyret om Kong Grøn og alle Vanedyrene? Og hjælpe igen 
ligesom sidst? (Lad børnene svare!) Så begynder vi med at strække vingerne ... nå nej, hvad var det nu vi 
gjorde? (Lad børnene svare!)

Varm op ligesom sidst. Tramp, klap, boks, drej, hop, løb!

Så er vi klar til at gå i gang med eventyret... Kan I huske, Kong Grøn havde bedt mig om at finde den store 
tryllebog? (Lad børnene svare!) Jeg vidste, hvor den lå, og fløj derhen. Først gik det fint, men så kom der mere 
og mere vind.

Flyv som Marie. Først bruger hun få vingeslag, så mange vingeslag!

Jeg måtte kravle gennem en masse rod for at finde den!

Kryb og kravl hen over loftet sammen med Marie. Helt ned på maven og kryb. Op på alle fire. Op at stå 
og hop hen over en forhindring.... Ned på maven igen og gennem en lille sprække...!

Endelig fandt Marie den store tryllebog, men den var så stor, at hun ikke kunne åbne den. Hun var lige ved 
at græde, men pludselig sagde en lille stemme inde fra bogen: ”Har du brug for hjælp?” 
Marie blev helt forskrækket og gemte sig bag sine vinger.

Ja, I kan tro, jeg blev bange! Jeg gemte mig bag mine vinger og gjorde mig lillebitte. Hvordan tror I, jeg gjorde?

Gør som Marie gjorde! Hvordan ser man ud, når man gør sig lillebitte og gemmer sig?

”Du skal ikke være bange!”, sagde stemmen. “Du skal bruge Den Grønne Trylledrik på side 10 til at gøre Kong 
Grøn super grøn, så han kan bekæmpe dyrene!” Bogen var for stor til, at Marie kunne bladre i den, men igen 
hjalp stemmen: “Du skal bare hoppe 10 gange – én gang for hver side.”

Det er svært, når man har så små ben som mig. Jeg er bedre til at flyve. Kan I ikke hjælpe med det, så hi storien 
kommer hurtigere i gang? Lad os hoppe sammen!

Alle hopper 10 gange!

Langsomt åbnede den store bog sig og bladrede om på side 10.

Det er den opskrift, der står her. (Hun peger på opskriften på bagsiden) Jeg vidste slet ikke, hvad det betød. 
Ved I det? (Tal lidt om opskriften!)

Marie gav sig til at græde. “Hvordan skal jeg dog skaffe alt det?“ 
“Jeg hjælper!“, sagde bogen.
”Men... hvordan... du er jo en bog,” sagde Marie overrasket.
”Nej, selvfølgelig er jeg ikke en bog,” sagde stemmen og lo. ”Jeg BOR jo bare inde i bogen! Du kan hjælpe mig 
ud, hvis du vil!? Tag armene ud til siden, og drej rundt om dig selv. Bliv ved til du er helt svimmel, så bliver jeg 
suget ud af bogen!”, sagde stemmen. Vil I hjælpe Marie?

Alle tager armene ud til siden og drejer rundt om sig selv!

Først skete der ikke rigtig noget. “Der skal meget mere kraft på,“ forklarede stemmen. “Jeg har boet her-
inde i mange år, så det kræver meget energi at få mig ud!“ 

Måske hvis I går sammen to og to og snurrer rundt sammen – så kan det være, vi kan lave mere energi!

Gå sammen to og to. Stå overfor hinanden, og hold godt fast i den andens hænder. Nu snurrer I hurtigt 
rundt uden at give slip på hinanden!

Dét virkede: Ud af bogen hoppede den sødeste, lille kanin.
”Jeg hedder Hoppeline,” sagde kaninen og lavede et lille hop. Det er hende her (vis Hoppeline på bagsiden).
”Jeg hedder Hoppeline, fordi jeg både kan hoppe højt og gå på line!”, sagde hun.

Kan I hoppe højt som Hoppeline?
Kan I også gå på line? I skal sætte den ene fod foran den anden og gå fem skridt, som om I går på en tynd 
line højt over jorden!

”Vi har en lang rejse foran os,” sagde Hoppeline.
“Jeg tror ikke, jeg kan flyve ret langt,” svarede Marie bekymret.
“Så lad os få energi fra børnene!”, sagde Hoppeline. 

Kan I huske, den øvelse, jeg lærte jer sidst? Hvor vi samler energi? (Lad børnene svare!) Vil I hjælpe mig igen? 
(Lad børnene svare!) Tag hinanden i hænderne, og dan en kreds omkring mig – så jeg står i midten. Så skal 
I komme helt ind til mig. Nu puster I, mens I går baglæns – ligesom hvis I pustede en kæmpeballon. En stor 
usynlig energibobbel. Når alle jeres arme er strakte, løber I 1 gang den ene vej rundt og 1 gang den anden, 
mens I holder hinanden i hænderne. Så bøjer I jer, tager hænderne ned til jorden og tæller 1,2,3. På 3 hopper I, 
mens I slipper hinandens hænder og råber ENERGI! I må ikke slippe hinandens hænder før, for energien skal 
blive i boblen.

Øvelsen gennemføres først langsomt og så hurtigt!

Uh, hvor kunne jeg mærke, at jeg blev stærk! Tak! Nu var jeg klar til at tage ud på eventyr med Hoppeline, men 
I må vente med at høre fortsættelsen. Vil I være med igen en anden gang? (Lad børnene svare!)




