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KAPITEL 8: DRILLETROLDEN
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!

Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om den lille drilletrold.
Inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores krop pe 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 – hvad kan vi gøre for at blive rigtig varme og klar?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Hoppeline og vennerne kørte på en smuk skovsti, da de hørte en masse klagende råb: ”Hjælp mig! Hjælp 
mig! Hjælp mig”, lød det. De standsede og så, at der lå en masse biller på ryggen og sprællede hjælpeløst 
med benene. De kunne ikke selv vende sig. De hjalp hinanden med at skubbe billerne rundt. Billerne blev 
glade og fortalte, at det var Drilletrolden, som havde væltet dem.

Nu skal den voksne være Drilletrolden, som prøver at fange og vælte jer. Når Drilletrolden fanger en af jer, skal 
I lægge jer ned på ryggen og sprælle med arme og ben, indtil der kommer en kammerat og befrier jer ved at 
skubbe jer rundt. Og så er I med i drillefangelegen igen. 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Da de havde hjulpet alle billerne, kørte de videre. Pludselig måtte de standse hårdt op for ikke at ramme et 
tusindben, som gik meget langsomt foran dem på vejen.

Nu skal I lege, at I kører først langsomt i 1. gear, så lidt hurtigere i 2. gear,  lidt stærkere i 3. gear og fuld fart i 4. og 
5. gear. Når jeg råber ”tusindben på vejen”, skal I standse, så hurtigt I kan, og stå helt stille. Vi prøver et par gange.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Tusindbenet kunne næsten ikke gå, fordi dens snørebånd var blevet bundet sammen. 

Nu skal I prøve at gå som et tusindben. Stil jer på en lang række, tag hinanden om maven, og prøv så at gå. 
Først skal vi lige blive enige om, hvad der er højre, og hvad der er venstre. Løft højre arm, venstre arm, højre 
ben, venstre ben, højre, venstre, højre øre, højre næse – ej pjat! Så går vi! Vi ser, hvor langt I kan komme uden 
at falde: højre, venstre (lav flere mindre tusindben). 

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

“Vi må finde Drilletrolden og spørge ham, hvorfor han driller sådan”, sagde Frækkefrø. ”Bare følg efter ulyk
kerne, så finder I ham nok”, sagde tusindbenet, ”men jeg gider i hvert fald aldrig lege med ham igen, for 
han er bare dum!” De kom ikke ret langt, før der igen lød råb om hjælp. Det var et stakkels stankelben, som 
kravlede afsted på tre ben, mens den slæbte sine andre ben efter sig. 

Prøv først, om I kan kravle på fire ben, og så prøv bagefter, om I kan kravle, mens I slæber det ene ben efter jer.

”Drilletrolden har hevet i mine ben”, pev det stakkels stankelben. ”Vil I ikke nok køre mig på kriblekrable 
hospitalet?” spurgte den. Det ville de selvfølgelig gerne, og så slæbte Frækkefrø stankelbenet op i Larvemobilen. 

Gå sammen to og to. Den ene er stankelbenet, som sidder på numsen, og den anden er Frækkefrø, der tager 
fat under armene på stankelbenet og slæber afsted med det (aftal hvor ambulancen er). Bagefter bytter I.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Larvemobilen forvandlede sig til en ambulance, og så kørte de afsted med fuld udrykning.

Kan I vise mig, hvordan det ser ud og lyder, når en ambulance kører i fuld fart? (Helt op i den anden ende og tilbage)

På hospitalet blev stankelbenet undersøgt af en læge og en sygeplejerske. Stankelbenet var meget kilden 
og grinede højlydt under undersøgelsen

Nu skal I lege læge, sygeplejerske og stankelben på skift. – Kan I mon lade være med at grine, når I bliver 
undersøgt?

Hoppeline og vennerne kørte videre. Da de havde kørt et stykke tid, så de en stor edderkop, der var ved at 
vikle en lille trold ind i spindelvæv. Det var kun den lille trolds hoved, der stak ud af spindet. 

Nu skal I lege edderkop og trold. Gå sammen to og to. Den ene tager armene op over hovedet og gør sig stiv i krop
pen og ruller rundt og rundt med hjælp fra den anden – som om I blev viklet ind i et spindelvæv. Bagefter bytter I.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”Sæt mig fri”, græd den lille trold, ”så lover jeg, aldrig at drille dig mere”. ”Åh, hold op”, råbte edderkoppen, 
”det er jo bare noget, du siger. Det er sidste gang, du har ødelagt mit spind med dine dumme pinde”.

Hvad ville I gøre nu, hvis det var jer, der var Frækkefrø og Hoppeline?

”Er du ikke lidt skrap, fru edderkop,” sagde Frækkefrø, “skal vi ikke spørge trolden, hvorfor han driller?” 
“Hmm... ok”, sagde edderkoppen. ”Jeg synes også, det er sjovt at drille”, sagde Frækkefrø til trolden, ”men 
hvorfor bliver du ved, når de andre dyr beder dig holde op?” Den lille trold så flov ud. “Jeg vil jo bare gerne lege 
med dem”, sagde den. ”Måske skal du spørge, om de andre vil lære dig at lege?” sagde Frækkefrø. Edderkop
pen satte den lille trold fri, og de kørte alle hen til kriblekrablehospitalet. På vej derhen legede de kildeleg. 
Trolden måtte kilde dem, men når de sagde “stop”, så skulle den stoppe med det samme.

Nu skal I prøve at lege kilde–stopleg. Gå rundt og kild hinanden, og råb “stop”, når det er nok.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Henne på hospitalet havde Stankelben besøg af alle sine venner: billerne, Tusindben og mange flere. “Bare 
det var mig, der havde så mange venner”, sagde Drilletrolden. Og så gik han ydmygt hen for at sige undskyld 
til dem alle hver og en og forklarede, at han ikke var så god til det, men at han bare gerne ville lege med dem. 

Ved I, havde det betyder at være ydmyg? Hvordan ser man mon ud, når man er ydmyg?

De andre dyr blev enige om, at Drilletolden skulle blive hos Stankelben og spille sjove spil med ham, til han 
var rask, og derefter ville de alle sammen hjælpe ham til at lære at lege på en god og sjov måde. “Uha, lidt 
ydmyghed er godt!” råbte Larvemobilen. “Det får man vist gode venner af! Jeg bliver helt grøn af energi!”

Nu vil jeg slutte fortællingen for i dag, men jeg kommer igen og fortæller om en hjælpsom delfin og en gavmild 
musling. Vi siger farvel med energiøvel sen: 
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.


