
KAN DU FINDE:



KAPITEL 1: DA BISSEBØVSEN FALDT NED FRA HIMLEN

Hej! Jeg hedder Marie. Jeg bor i Kong Grøns rige. Kan I fortælle, hvad en konge er for en? 

Vores konge er grøn, og det er derfor, han hedder Kong Grøn. Kong Grøn er en god konge. I hans rige er der 
grønt og frodigt. Der er skønne blomster, dejlige frugter, bær, nødder og grøntsager. I hans rige bor en masse 
sjove og rare dyr. Mine to yndlingsdyr og bedste venner er kaninen Hoppeline og så Frækkefrøen. Prøv at kigge 
på tegningen og se, om I kan gætte, hvem mine venner er.

I dag vil jeg fortælle om dengang, Bissebøvsen faldt ned fra himlen. 
Men inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores kroppe op. For I skal bruge jeres kroppe, så fortællingen 
kan blive rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger... (lad børnene reagere).
Hvis I ikke har vinger, hvad kan I så strække? Prøv på skift at pege på den del af kroppen, vi skal varme op. I 
skal bevæge den del på så mange måder, I kan finde på – som en lille dans. 
Hjælp mig med at komme med ideer til, hvad vi kan bevæge. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

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

En dag ville Hoppeline og Frækkefrø finde ud af, hvem af dem der kunne hoppe længst tid på ét ben. Marie 
måtte være dommer. 

Kan I prøve at se, hvor længe I kan hoppe på ét ben – måske kan I lige så længe som mine venner? Må jeg se? 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da de var godt i gang med at hoppe, kom et grønt væsen flyvende ned fra himlen og landede i søen ved 
siden af dem. Væsnet plaskede rundt i søen for at holde sig oppe. Det kunne ikke svømme.

Børn – prøv lige at vise mig jeres bedste og vildeste fald. Og vis så bagefter, hvordan I tror, det ser ud, når man 
ikke kan svømme, men plasker for at komme ind til bredden.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Vi må redde det!” råbte Hoppeline. Og så hoppede både Hoppeline og Frækkefrø i vandet. De svømmede 
ud til væsnet og hjalp hinanden med at få det op på land. 

Nu skal vi også lege sej redningsaktion. Hvis alle drengene lægger sig ned i ”søen”, så kommer pigerne to og 
to og slæber dem sammen op på land.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Det grønne væsen var et slags mini-monster med små hugtænder. Det hylede og skreg og råbte ”Ma Ma 
Ma Ma Min Ma Ma Ma”. 

Hvad tror I, det prøvede at sige?

Hoppeline prøvede at holde om det og trøste det, men det snappede efter hende, skubbede hende væk og 
løb afsted. Det trampede blomsterne ned, rev gulerødderne op, rev æblerne af træerne og kastede dem 
efter alle de dyr, det fik øje på. Det knækkede grene og bed alle, der kom i nærheden af det. 

Prøv at gå rundt, som om I var et ødelæggende monster.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Åh nej!” råbte Kong Grøn, ”det er en bissebøvs. Vi må straks fange den og trøste den, så den ikke ødelægger 
alt og forvandler ungerne”. Hoppeline og Frækkefrø prøvede at fange Bissebøvsen. 

Nu skal vi lege bissebøvs-jagt. I er bissebøvser, som de voksne skal fange. Når en bissebøvs er fanget, skal 
den i buret (markér en cirkel), men en anden bissebøvs kan befri den ved at løbe hen og tage den i hånden. 
Så er den med i legen igen.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Ingen kunne fange Bissebøvsen. Den forsvandt ind i skoven. Næste morgen var der sket noget meget 
mærkeligt. Om natten var alle dyreungerne i hele Kong Grøns rige blevet tryllet om til bissebøvser, mens 
de lå og sov. De små dyreunger, som nu lignede bissebøvser, græd. Deres forældre kunne ikke finde ud af, 
hvem der var deres unge, for de lignede alle bissebøvser. Dyreforældrene var meget kede af det.

Hvordan ser man ud, når man er rigtig ked af det og ulykkelig?

”Det er Bissebøvsen, der har bidt dyreungerne”, sagde Kong Grøn. ”Hoppeline, Frækkefrø og Marie – I må 
afsted og finde Bissebøvsens mor. Bissebøvser bider kun, når de er blevet væk fra deres mor, og det er kun 
hende, der kan trylle dyrebørnene tilbage. I kan få hjælp af Professor Pindsvin og hans larvemobil. De kan 
finde rundt i verden, men de kan ikke klare sig uden jer, så I må tage med dem.  
”Afsted på mission “Find Bisse Bøvsens mor”!”, råbte Kong Grøn, og så løb Hoppeline og Frækkefrø så hur-
tigt de kunne, med Marie flyvende over dem.

Må jeg se, hvor hurtigt I kan løbe ned i den anden ende og tilbage igen?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen, og så skal I høre om Professor Pindsvin og hans 
helt særlige larvemobil. Derfor kan I lige så godt lære Larvemobilens energiøvelser nu: 
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. Øv den et par gange.

Når I vil høre fortælling næste gang, så skal I kalde: “Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke blir kolde”. 
Hvis jeg er i nærheden og kan høre jer, så kommer jeg.


