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HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

SUND MAD SANG
Jeg vil så gerne ha’
jordbær med rabarber hver dag.
Tomatsuppe kan jeg li’
gerne med makaroni i.

Jeg bliver altid glad,
når jeg spiser en ostemad.

Pærer og banan
gør mig sund og glad hele dagen.

Frækkefrø spiser spinat,
hopper op og går i spagat.

Jeg danser altid rundt,
når jeg griner og spiser sundt.

Min mave vil så gerne ha’ (klap, klap)
Gulerødder hver dag.
Den skal bruge energi (klap, klap).
Sund mad ka’ vi li’

Min mave vil så gerne ha’ (klap, klap)
Gulerødder hver dag.

Den skal bruge energi (klap, klap).
Sund mad ka’ vi li’
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Min mave vil så gerne ha’ (klap klap)...

 Den eneste sang, som ikke er en bevægelsessang men en 
syng med sang. Kan med fordel synges inden måltidet eller 

frugt. Hæng gerne illustrationen til sangen op og brug den som 
udgangspunkt for dialog om madmod, madpakke hånden, hvor 
maden kommer fra, hvad der er godt for kroppen og smager godt 
mm. Søg inspi ration på hoppeline.dk under ikonet måltidet.

Forslag 
til leg:

DEN SØDE

DEN VIRKELIG GROVE

DEN SUNDE

DEN SJOVE

DEN MODIGE

HOPPELINES
MADPAKKEHÅND



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

GODDAG GODDAG

Vi går rundt og hilser venligt

Det er en dejlig dag

Vi kan bruge vores hænder

Når vi siger goddag 

Goddag goddag goddag goddag 

Goddag goddag goddag 

Goddag goddag goddag goddag 

Og ha en god goddag

Hænder 

Næser

Fødder

Maver

(Vi kan også) Bukke og neje
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I verset går alle rundt mellem 
hin anden og hilser venligt fx med 
små nik eller et lille løft på hatten. 
Ved omkvædet finder man sammen 
to og to, og hilser på hinanden på den 
måde, der bliver sunget (med hænd-
erne, fødderne, næserne osv.).
Syng også gerne sangen uden den ind-
spillede musik, og lad børnene finde 
på andre måder at hilse på hinanden. 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

HOPPELINES HOPPELOPPER

Hoppeline hopper, for hun har hoppelopper

Hoppeline hoppeloppe hoppe hop.

Hun kan hoppe højt, hun kan hoppe lavt.

Nu skal vi hoppe baglæns (små hop, højt op, langt osv..)

Hoppeloppeline, hoppeloppeline,

hoppeloppe hoppeloppe hoppe hop

Hun kommer til at grine får hoppemavepine

1-2-3 så er det hoppestop!
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  På verset hopper alle. I slutningen af verset besluttes 
det, hvordan der skal hoppes i omkvædet – Små hop, 

lange hop, fjollehop osv. Når der synges Hoppestop, skal 
alle stå mussestille. Syng også gerne sangen uden den ind-
spillede musik og lad børnene finde på andre måder at hoppe 
på. Understøt eventuelt dette med lyde på en tromme.  

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

MONSTERSANG

ET monster listede afsted
Det ville lave ballade
De små børn sov i deres seng
De drømte og var glade
Men da monstret kom forbi, fandt det et barn, det kunne li’
Ja, og så blev de til…. 

TO monstre listede afsted
De ville lave ballade
De små børn sov i deres seng
De drømte og var glade
Men da monstret kom forbi, fandt det et barn, det kunne li’
Ja, og så blev de til…. 

TRE monstre listede afsted…... osv. 

  Alle børn ligger på gulvet og 
sover. Èt barn vælges til monster 

og lister monsteragtigt rundt i blandt 
de sovende børn. Monsteret udvælg-
er sig et sovende barn, som det væk-
ker, og nu er der to monstre. De går 
efter hinanden blandt de sovende 
børn, og vækker endnu et barn osv. 
Det barn, der lige er blevet vækket, 
går forrest og bestemmer, hvordan 
rækken af monstre skal bevæge sig 
(som i ”kongens efterfølger”). Legen 
fortsætter til alle monstre er vækket, 
og så kan der holdes monsterfest. 
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Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

TRAMP 
MED DINE FØDDER 

Vi tramper og tramper
Hele dagen lang, 
Vi tramper og tramper
Til denne trampesang  
Vi tramper og tramper
Vis mig, hvad du kan
Vi tramper og tramper
1 - 2 -3 

Tramp med dine fødder 
Ja gør sådan der
Vi ka´ik´la´vær

Vi vinker og vinker….

Vink med dine hænder
Ja gør sådan der
Tramp med dine fødder, 
Ja gør sådan der
Vi ka´ik´la´vær

Drej rundt omkring dig
Ja gør sådan der
Vrik med din numse
Ja gør sådan der
Ryst med dit hoved
Ja gør sådan der
Vink med dine hænder
Ja gør sådan der
Tramp med dine fødder 
Ja gør sådan der
Vi ka´ik´la´vær

Vi blinker og blinker… 

Blink med dine øjne
Ja gør sådan der
Drej rundt omkring dig
Ja gør sådan der
Vrik med din numse
Ja gør sådan der
Ryst med dit hoved
Ja gør sådan der
Vink med dine hænder
Ja gør sådan der
Tramp med dine fødder 
Ja gør sådan der
Vi ka´ik´la´vær

Vi ryster og ryster….

Ryst med dit hoved
Ja gør sådan der
Vink med dine hænder
Ja gør sådan der
Tramp med dine fødder 
Ja gør sådan der
Vi ka´ik´la´vær
Vi vrikker og vrikker….

Vrik med din numse
Ja gør sådan der
Ryst med dit hoved
Ja gør sådan der
Vink med dine hænder
Ja gør sådan der
Tramp med dine fødder 
Ja gør sådan der
Vi ka´ ik´ la´ vær
Vi drejer og drejer...

  Gør som der synges! Syng også gerne sangen 
uden den indspillede musik og lad børnene finde 

på, hvad der mere skal fyldes på af bevægelser. 

Tekst og musik af Pernille Germansen 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

VI FLYVER

Vi flyver, vi flyver
Højt op i luften

Vi flyver, vi flyver 
Kom og vær med.
Vi lander, vi lander

Nede op jorden
Vi lander, vi lander

Hvor er vi nu?
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 Ved verset slås armene ud som vinger på en flyvemaskine, og 
børnene flyver rundt. Til sidst lander de og lytter til musikken, som 

fortæller, hvor de er. Børnene bevæger sig spontant til musikken, som de 
vil, og som de inspireres af hin anden til. Syng også gerne sangen uden 
den indspillede musik og lad børnene finde på, hvor I er kommet hen. 
Understøt eventuelt dette med lyde på en tromme. Man behøver ikke 
at være verdensmester, for at spille tromme, kig på børnene og spil en 
rytme, som passer til og understøtter de bevægelser, de finder på. 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

HOPPELINE OG 
FRÆKKEFRØ PÅ TUR

Hold mig i hånden, så tager vi afsted
Med Hoppeline og Frækkefrø, du må være med.

Se der en flodhest,
en stor og buttet én. 
Den tramper og tramper 
rundt på sine ben.

Hold mig i hånden, så tager vi afsted...

Se der en hest,
en stor og hurtig én. 
Den løber og løber 
rundt på sine ben.

Hold mig i hånden, så tager vi afsted...
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Se der en krabbe
en lille krukket én. 

Den kravler og kravler 
rundt på sine ben.

Hold mig i hånden, så tager vi afsted...

Se der et skærmdyr, 
en lille, farlig én. 

Den bakker og bakker
rundt på sine ben.

Hold mig i hånden, så tager vi afsted...

Se der en sukkertop, 
en sød og nuttet én. 
Den drejer og drejer

rundt på sine ben. 

  Når der synges vers tager man hinanden i hånden fx to og 
to, og går rundt sammen. Når der synges la la, slipper man 

hinandens hænder og laver den bevægelser, man har sunget om 
(trampe, snurre, bakke osv.). Brug også gerne bevægelseskortene 
fra hoppeline.dk eller find selv billeder af dyr, som kan inspirere be-
vægelserne. Syng også gerne sangen uden den indspillede musik, 
og lad børnene selv finde på nye dyr og nye bevægelser. 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

DOVENDYRETS SANG 

Åh jeg er så doven 
Åh jeg er så træt
Mine arme er som stål 
Mine ben som stegne ål 
Jeg gider faktisk ingen ting
Åh jeg er så træt 
De andre går og hopper rundt 
men åh jeg er så træt 

  Børnene sættes sammen i små grupper af to - tre 
personer. Èn af børnene er dovendyret, som ligger 

fladt på gulvet og gør sig tung og slap i hele kroppen. Det 
andet barn/de andre børn skal forsøge at få det tunge, 
dovne dovendyr til at flytte sig og komme op, ved at ase 
og mase og skubbe og trække i det. Legen kan udvides 
ved fx at lægge en måtte i den ene ende af lokalet, hvor 
de tunge dovendyr skal skubbes hen på. Så må de vågne 
børn, skubbe dovendyret hen over gulvet til målet er nået. 
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Åh jeg er så doven 
Åh jeg er så træt
Mellem tæerne har jeg stanglakrids 
og i håret smeltet is
Jeg gider faktisk ingen ting
Åh jeg er så træt 
De andre går og hopper rundt 
men åh jeg er så træt 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

RACERBILEN 

Første gear er nemt
Det ikke særligt slemt 
Jeg kører stille og roligt 
Skal lige op i fart

Andet gear er godt 
Det kører rigtigt flot
Jeg kører rimeligt hurtigt 
Skal lige op i fart

Tredje gear er let 
Det kører helt perfekt 
Jeg kører medium hurtigt 
Skal lige op i fart
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Fjerde gear går stærkt
Nu har jeg fået det lært
Jeg kører rigtigt hurtigt 
Er helt oppe i fart

Femte gear med hvin
Den får det sidste benzin 
Jeg kører helt vildt hurtigt 
Er i top fart

… host host…
Men helt ud af det blå
Går jeg lige så stille i stå
Jeg bakker ind i garagen 
og hukker bremsen i

Min mekaniker er klar
Han giver mig det bedste, han har
Han pudser mit vindue 
og fylder tanken op

  Børnene er blevet til racerbiler. De har alle sammen en måtte 
eller et andet sted, som er garage. De starter med at holde i ga-

ragen. Ved første gear kører de ud og kører stille og roligt rundt. 
Som sangen skrider frem kører racerbilerne hurtigere og hurtigere. I 
femte gear kører de lynhurtigt rundt i fuld fart. Men da de pludseligt 
går i stå, må de hjem i garagen og blive tanket op, før de igen skal ud 
og køre. Der kan fx være en voksen eller et barn, som er mekanikere 
og går rundt og plejer bilerne og tanker dem op, når de er i garage. 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

JEG LIGGER BARE HER 

Når jeg ligger lige så stille 

Kan jeg høre mit hjerte slå

Mærker varmen på min pande

Svedens perler går i stå

Jeg har hoppet, jeg har danset 

Men nu må jeg holde op

Jeg ligger bare her

Og mærker mine tæer

Når jeg ligger lige så stille 

Bli’r jeg tung i mine ben

Jeg kan mærke blodet strømme 

Til min varme, røde kind

Jeg var sørøver på farten

Men nu er jeg bare mig

Jeg ligger lige her

Og mærker mine tæer

Når jeg sukker dybt og gaber

Lukker mine øjne i

Starter drømmen om i morgen 

Og de ting som jeg kan li’

For jeg drømmer om at klatre

Men nu må jeg hvile først 

Jeg ligger bare her 

Og mærker mine tæer

Når jeg vågner lige så stille 

Mærker varmen i min krop

Jeg kan ik’ la’ vær at smile

Det er tid til at stå op

For i dag der skal jeg lege 

Med min allerbedste ven

Jeg ligger lige her

Og strækker mine tæer

  Dette er en afslapningssang, som 
spilles eller synges, når man er færdig 

med at hoppe og danse. For nogen kan 
det være ekstra afslappende, hvis de kan 
ligge på noget og måske endda med et 
tæppe over sig. Den afslappende tilstand 
kan evt. suppleres med Hoppelines taktile 
fortællinger se www.hoppeline.dk. 
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Forslag 
til leg:


