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Frøen Frederik og Elefanten Elias   

Jeg er en frø, jeg hedder Frederik. 
Min farfar hed også Frederik. 

Han boede i et vandhul, 
Troldhøjvej 6, 

8722 Hedensted. 
Her har du mig. 

 

Jeg er grøn og har lange bagben. Et rødt og et blåt. 
Mine bagben er lange og fyldt med muskler. 
Det gør, at jeg er rigtig god til at hoppe langt. 

Jeg kan hoppe lige så langt som du kan spytte. 
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Min bedste ven hedder Elias, han er en elefant. 
Han er meget større end mig.    

   

Her ser du Elias, han er rød, han har blå tænder og en blå hale. 
Jeg kalder ham Tomat, fordi han er rød. 
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Her ser du gule Elias. 
Jeg kalder ham Citron. 
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Her ser du grønne Elias. 
Jeg kalder ham Æble. 
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Her er så blå Elias. 
Jeg kalder ham Blåbær. 
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........

    

Da Da elefanterne var små lærte de at holde hinanden i hånden. 
Nej, ikke i hånden, men at holde hinanden i halen. 

Det var altid Tomat, der gik forrest, 
når de gik mod højre.   

..   

.Det var også Tomat, der gik forrest, 
når de gik mod venstre. 

Kan du huske, hvad elefanterne hed? 
En tomat er rødt. 
En citron er gul. 
Et æble er grønt. 
Et blåbær er blåt. 
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......

  

Her er min far, han hedder også Frederik. 
Hans bagben er blå.  

Han bruger briller.   

........ Her er min mor. 
Hendes bagben er røde. 

Hun har en rød sløjfe i håret og et gult armbånd. 
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Og her er jeg igen! 
Mit ene ben er blåt som min fars ben, 

og mit andet ben er rødt som min mors ben. 
Jeg kan hurtigt hoppe væk og gemme mig. 
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Jeg kan hurtigt hoppe væk og gemme mig 
bag en træstub.   

   

Jeg kan hurtigt hoppe væk og gemme mig 
bag en sten.  
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Jeg kan hurtigt hoppe væk og gemme mig 
i et mærkt rør.    

     

Tomat, Æble og jeg blev enige om, at vi skulle lege gemmeleg. 
Og jeg skyndte mig at gemme mig. 
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Tomat og Æble ledte i røret.   

   

Tomat og Æble ledte bag stenen. 
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Tomat og Æble ledte bag træstubben.   

     

Men Tomat og Æble kunne ikke finde mig negen steder. 
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Og Blåbær blev helt bedrøvet. 
Han kunne heller ikke finde mig. 
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Men pludslig giver Citron et ordentligt trut med snablen. 
Jeg er blevet fundet.   

Bag Blåbærs øre. 


