
 

 
 
 
 
 

  

 
MATERIALEBESKRIVELSE 

74 billedkort nummereret i overensstemmelse med 
handlingsforløbet. 
 
MÅL 

er at erkende rækkefølger, formulere mulige 
udviklinger af fortællinger, udvikle og formulere 
egne ideer, beskrive følelser og formulere sig 
mundtligt og skriftligt. 
 
INDHOLD 

Skildpadden Lola og frøen Fred er gode venner og 
drømmer om at flyve. 
Kort 1-4: Lola og Fred ser på fuglene og begynder 
at drømme om at flyve. 
Kort 5-9: Lola og Fred prøver forgæves at flyve 
med en raket og med store vinger. 
Kort 10-14: De prøver med en slynge fra en rampe 
og fra et bøjet træ. Begge dele mislykkes. 
 
 
 

 

Kort 15-18: De flyver begge i en luftballon af 
mange balloner. Men fuglene hakker hul i 
ballonerne. 
Kort 19-23: Efter de mislykkede forsøg får de idéen 
til at bygge en drage. 
Kort 24-28: Lola bindes til dragen og Fred løber 
med dragesnoren og får den til at stige vejrs. 
Kort 29-32: Fred kravler op af dragesnoren for at 
komme op og flyve sammen med Lola. 
Kort 33-37: På vej op ad snoren får Fred øje på en 
svævende luftballon. Lola får fat i en snor fra 
ballonen, og de kravler begge op i den. 
Kort 38-43: I ballonen sidder aben Tom og spiser 
bananer. Han byder sine to gæster på bananer og 
fortæller at han er fløjet fra sit cirkus i ballonen. 
Kort 43-46: Ballonen flyver ud over havet og 
forrådet af bananer slipper langsomt op. 
Kort 47-51: Et uvejr med storm, lyn og torden 
nærmer sig og rammer ballonen, som faretruende 
blæses ned mod havet. 
 

 

 

Kort 52-56: Ballonkurven rammer det oprørte hav, 
Tom skærer linerne til ballonen over, uvejret driver 
over, kurven fyldes med vand. De tre får øje på 
land. 
 

Kort 57-62: De springer i vandet og svømmer på 
ryggen af Lola i land, hvor de glæder sig over at de 
er reddet, og hvor Tom finder bananer de kan spise. 
Kort 63-66: Tom hænger i en lian. Han hjælper de 
to andre op på en gren. Alle tre holder fast i lianen 
og svinger sig ud fra træet. 
 

Kort 67-70: De flyver gennem luften, men pludselig 
rammer de noget stort og gråt. Det viser sig at være 
den venlige elefantdame, Julia. 
Kort 71-74: Julia ler højt over synet af de tre 
forskrækkede lianflyvere. De tre fortæller om deres 
oplevelser. Så kravler de op på ryggen af Julia, og 
sammen begiver de alle sig ind i Junglen til nye 
eventyr. 

 

ANVENDELSE 

Lad eleverne  
 

� beskrive personerne og situationerne 
nøje 

� beskrive personernes følelser i de 
forskellige situationer 

� genfortælle de små sekvenser mundtligt 
eller skriftligt 

� finde den rigtige rækkefølge i udvalgte 
sekvenser 

� give sekvenserne passende overskrifter 
� lave egne slutninger på sekvenserne og 

sammenligne dem med de tegnede 
forslag 

� sætte musik til udvalgte sekvenser med 
egen stemme, hænder, fødder og 
tilgængelige materialer eller 
musikinstrumenter. 
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