
Marimbas Rejse
En musikalsk fortælling om pigen Marimba 
og hendes venskab til elefanten Ngoma

I hæftet finder du historien om Marimba og forslag til 
aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplanstemaer
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Marimbas Rejse

I Afrika boede en pige mellem to bjerge. Hun hed 
Marimba og elskede at synge. Når hun sang, svarede 
bjergene hende som et ekko. En dag kom en lille 
elefant forbi. Den kunne godt lide Marimbas sang, og 
den trampede rytmen og svingede snablen i takt. Når 
Marimba holdt op med at synge, puffede elefanten til 
hende med sin snabel for at få hende til at synge igen.  
Marimba havde det sjovt med elefanten, og de blev 
gode venner. De sang og dansede om dagen, og om 
natten brugte Marimba elefantens snabel som 
hovedpude. 

En nat drømte Marimba om en flod med mange 
krokodiller. Heldigvis forvandlede hun sig i drømmen 
til en løve, der brølede så højt, at krokodillerne blev 
skræmt væk. Da hun vågnede næste morgen, 
fortalte hun elefanten om sin drøm, og i det samme fik 
hun en idé. Hun ville tage til Zambezi-floden med de 
mange krokodiller. 
Elefanten tog med, for den kunne ikke lide, at hun skulle 
gå derhen helt alene. 



Da de nåede til floden, så de alle krokodillerne, der 
med sultne øjne holdte øje med Marimba. Marimba 
kiggede over floden. Den var bred, men på den 
anden side kunne hun se røg fra et bål. Hun blev 
nysgerrig. Gad vide, hvem der lavede bål? Uden at 
tænke sig om, tog hun et skridt ud i vandet, og 
krokodillerne svømmede hurtigt hen mod hende. Hun 
brølede som en løve, og i det samme kom elefanten 
springende ud i vandet. PLASK, sagde det, og 
elefantens spring gav så store bølger i vandet, at 
krokodillerne blev ført væk. Hurtigt svømmede 
elefanten af sted med Marimba på ryggen.

Da Marimba og elefanten kom over på den
anden side af floden, fortsatte de af en sti, som førte 
dem hen til en landsby. I landsbyen sad både børn og 
voksne rundt om bålet, men da de aldrig før havde 
set en pige komme ridende på en dansende elefant, 
blev de bange, og forsvandt ind i deres huse. Marim-
ba blev ked af, at hun havde skræmt dem. Hun satte 
sig ved bålet og kiggede ned i jorden. Elefanten ville 
gerne gøre hende i godt humør, og skubbede til hende 
med sin snabel. Desværre lidt for hårdt, for Marimba 
faldt. Hun kiggede surt på elefanten, rejste sig op, tog 
en pind fra bålet og slog ud efter elefantens snabel. 
Den flyttede sig hurtigt og Marimba ramte i stedet en 
træstub. Det gav en sjov lyd. 



Elefanten trampede hårdt i jorden og kiggede på 
Marimba. Marimba slog på træstubben igen og 
elefanten trampede. Marimba slog to gange, og 
elefanten trampede to gange. Marimba glemte hun 
var sur og begyndte at synge og spille sammen med 
elefanten. Slagene på træstubben og elefantens tramp 
fik jorden i hele landsbyen til at gynge – så meget at 
børnene inde i husene ikke kunne stå stille. De løb ud 
af huset og dansede med. Efterhånden kom de voksne 
også – og alle dansede, trommede og sang til det blev 
aften. 

Da alle i landsbyen var gået i seng, savnede 
Marimba sit hjem mellem de to bjerge. Hun vækkede 
elefanten, og så forlod de landsbyen. De lod trommen 
blive, så landsbyen kunne fortsætte med at spille og 
danse, når de stod op.

Siden dengang har Marimba og elefanten besøgt 
mange landsbyer. Hver gang har de lavet en tromme 
og danset med alle i byen, for sang og musik er altid en 
god måde at blive venner på. Også hvis man er en lille 
pige og en elefant. 
Og sådan sluttede den historie. 



Læreplanstemaer
Barnets alsidige personlige udvikling

Læs historien igennem og snak om Marimbas følelser. Hvornår 
er hun modig, glad, nysgerrig, bange, forskrækket? Kan I huske, 
hvornår I havde nogle af de føelser, Marimba har?

Se på billederne - hvordan vil I beskrive den følelse, Jimmy har?

Sprog

Marimba er fra Congo i Afrika. Prøv på computeren at finde ud 
af hvordan hendes sprog lyder. Du kan også lege, du selv taler 
afrikansk. Kender du andre sprog?

Naturen og naturfænomener

Kig på et verdenskort, evt. på iPad. Hvor er Afrika? Hvor er Congo? 
Hvor er Danmark? Kender du andre lande?

Find billeder af den afrikanske natur. Hvilke dyr er der i Afrika? 
Når I går en tur, kan I beskrive, hvordan den danske natur ser ud. 
Hvilke dyr har vi i Danmark?



Læreplanstemaer
Sociale kompetencer

Kan du beskrive, hvordan Marimba og elefanten er gode 
venner, og hvorfor de bliver uvenner? Hvordan er du selv en 
god ven? Har du prøvet at være uvenner med nogen?

Krop og bevægelse

Læs historien igennem og gør alt det som Marimba gør. Hvis 
Marimba synger, kan I prøve at synge som hende. Hvis hun sover, 
kan I sove som hende. I kan også gøre ligesom elefanten.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Der er mange andre instrumenter i verden. Kig på billederne. 
Hvilke instrumenter kan I se? Kan I lave jeres egen tromme? I kan 
skiftes til at danse, klappe og trampe til.

Spørg jeres forældre om de vil synge en sang for jer - måske en 
sang de kan huske fra deres egen barndom.
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