
5. HVIDE DRÅBER
Begynd med at kalde på Marie! Hej igen! Har I lyst til at høre mere om, hvad der skete for mig og Hoppe-
line? (Lad børnene svare!) Nu ved I jo, hvordan vi begynder historien. Gør I ikke? Vi starter med at strække 
vingerne ... (Lad børnene rette hende!)

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

En dag kom Marie, Hoppeline og Frækkefrø ud i et ordenligt blæsevejr. 

Lav blæstens susen i træerne!

Det blæste så meget, at Marie havde svært ved at styre vingerne. Hun hvirvlede rundt i luften og blev 
kastet hid og did.

Det var ikke rart sådan at blive kastet rundt i luften, kan I tro, og jeg blev ret bange. Prøv at hvirvle rundt 
imellem hinanden – som om I flyver i et slemt blæsevejr og slet ikke kan styre, hvor I kommer hen!

Alle hvirvler rundt imellem hinanden!

Marie blev nødt til at komme ned på jorden, inden det gik galt. Hun dykkede, men vinden greb fat i hende 
og slog hende ud af kurs. Hun landede hårdt på maven midt i en mudderpøl og rullede rundt et par gange.

Kast jer på maven og rul rundt et par gange!

Præcis sådan. Av! Og så lige midt i en klistret mudderpøl!

Hoppeline og Frækkefrøen havde set Maries styrt og kom nu løbende. De hjalp hinanden med at hive 
Marie op af mudderet.

Alle piger lægger sig ned. Drengene går sammen om at hive dem op. Derefter byttes der!

De var på en mark. Der stod en stor ko og stirrede på dem.
“Kom, den må vi malke!”, råbte Frækkefrøen. “Mælk er godt for dine store tænder, Hoppeline!“ 
Men Hoppeline og Marie syntes koen havde lange horn og så lidt sur ud.
“Stop!”, råbte Marie til Frækkefrø, men vinden suste, og han hørte ikke noget. Han hoppede op på koen 
og hev i den tap, der hang under koens maven. Men det skulle han aldrig have gjort... 

Kan I gætte hvad det er for en “ko“, Frækkefrø var hoppet op på? (Lad børnene gætte!)
Ja, det er nemlig rigtig: Det var ikke en ko, men en sur tyr. Og det var ikke et yver fuld af mælk, han havde 
fat i, men derimod tyrens tissemand!

Tyren blev rasende, og en vild jagt gik i gang. Tyren jagtede dem rundt på marken, mens den prøvede at 
stange dem med sine lange horn.

Nu kan (pædagogens navn) prøve at være tyren, som jagter jer. Skynd jer at løbe... Tyren kommer efter jer 
NU!

En eller flere voksne jagter børnene rundt i løb, mens de laver horn med fingrene!

Heldigvis var både Frækkefrø, Hoppeline og Marie hurtige, så de nåede at slippe over på anden side af 
hegnet, hvor tyren ikke kunne nå dem. De kastede sig i græsset og pustede ud efter den vilde jagt.

Alle lægger sig ned og slapper af!

Da de havde hvilet sig, sagde Hoppeline: “Lad os finde en rigtig ko. – En, der har yver med mælk i!“
På marken ved siden af, fandt de en flok køer. “Nu skal du se, hvordan man malker,“ sagde hun og hev 
koen i patterne.

Ved I hvordan man malker? Kan I hjælpe? Tænk på hvor små vi er, så der skal store bevægelser til...

Lav malkebevægelser!

Så var det, jeg kom til at tænke på Vanedyret Sodavandsmonstret – ham, der kun vil drikke sodavand og 
har så frygtelig dårlige tænder. Kan I huske ham? (Lad børnene svare!) Han kunne godt lære at drikke 
mælk i stedet for sodavand... Må I drikke sodavand hele tiden? (Lad børnene svare!)

De skulle lige til at drikke den friske mælk, da Sodavandsmonstret dukkede op. Han fægtede med sine 
sugerørsben og råbte: “I må ikke drikke mælk. Drik sodavand!“
“Du ka’ tro nej!” svarede Frækkefrø og hoppede hurtigt op på ham og bandt knuder på alle hans suge
rør. Hoppeline sagde: “Nu skal du gå hjem!” 
Sodavandsmonstret så trist ud, mens han “rumpede” sig væk på numsen med snoede sugerør.

Det så ret sjovt ud! Prøv at sæt jer på numsen og sno jeres arme og ben og prøv om I kan komme fremad 
på numsen. – Så ved I, hvordan han bevægede sig. 

Alle lægger arme og ben over kors og “rumper” sig frem!

Tror I, vi har fundet noget her, vi kan bruge til Den Grønne Trylledrik ? (Lad børnene svare, og find evt op-
skriften frem.) Ja – det tænkte jeg også: Hvide dråber! Kan I huske, hvordan vi samler ingredienserne? (Lad 
børnene svare!) Vil I hjælpe mig igen? 

Alle siger rimet (“Goddag, goddag tag hatten af, og put deri den grønne energi!”) et par gange, mens I 
lader som om, I tager hatten af hovedet og bukker!

Og sådan gik det til, at de tre rejsende nu havde samlet hele tre ingredienser til Den Grønne Trylledrik.

Det var en lidt vild dag, kan I tro. Vil I slutte af med at give mig energi til at fortsætte eventyret? (Lad 
børnene svare!)

Lav samle-energi-øvelsen!

Nu når vi ikke mere idag! Vi ses snart igen. Farvel!




