HVEM HAR SPIST
HOPPELINES MAD?

IDEER TIL LEG OG BEVÆGELSE
BILLEDE 1:
Brug sangen “Hoppeline og
Frækkefrø på tur” fra “Hoppelines
Hoppelopper”. Leg, at I er på vej
til zoo, og kom med ideer til og
syng om, hvilke dyr I skal se i zoo.
Bevæg jer som dyrene.

BILLEDE 2:
Leg, at I er aber, der: piller/lopper
hinanden, leger fange-hale-leg,
hopper og kravler over, under og
op i noget osv.

BILLEDE 3:
Lær at slå kolbøtter. Brug evt. en
skråkile, en madras med noget
under, som gør den skrå eller en
lille bakke. Kig ned på navlen, når
I ruller rundt, og få hjælp af den
voksne. Hvis det ikke går med
koldbøtter, så ruller I bare med
armene over hovedet.

BILLEDE 4:
Leg fangeleg med den voksne
som den farlige tiger, som I skal
liste eller skynde jer forbi. Husk,
at I bare kan være dyrepasser,
hvis I ikke vil fanges. Hvis I bliver
fanget, bliver I til tigerunger og
får en tiger-kildetur, og så er I er
med igen.

BILLEDE 5:
Bevæg jer ligesom Hoppeline og
giraffen: løb og hop på mange
skøre måder, fx lave hop, lange,
høje, små, baglæns, sidelæns, på
tæer, på hæle, fjollet osv.

BILLEDE 6:
Leg, at I er pingviner, der: går
sjovt, svømmer, ruller i vandet for
at fange fisk, og passer æg ved
at stå tæt sammen, bevæger sig
fra side til side med små skridt,
så ingen fryser osv.

BILLEDE 7:
Leg Hoppeline og krokodillen.
Læg trædesten, tæppefliser eller
andet, som I skal balancere på for
ikke at falde ned til krokodillen.
Hvis I falder ned, skal I lægge
jer på maven og rulle rundt med
armene over hovedet som en
krokodille, der tumler sit bytte.
Og så må I prøve igen.

BILLEDE 8:
Leg pelikan-drilleleg. Læg små
bolde, papirkugler eller andet på
fx små kegler, tallerkener eller
lignende, og spark dem væk,
inden den voksne prøver at tage
dem. Læg dem på plads – og
prøv igen og se, om den voksne
er hurtig nok.

BILLEDE 7:
Prøv, om I kan stå på ét ben
ligesom storken – det er svært!
I må gerne støtte jer til noget
eller sætte armene i gulvet.

BILLEDE 8:
Bevæg jer til sangen “Vi flyver”
fra “Hoppelines Hoppelopper”.
Kom med ideer til hvilke dyr, I
møder, hvor I lander og dans eller
bevæg jer til musikken som disse
dyr. Lad musikken inspirere til
sjov dyre-dans.

Lad børnene komme med
ideer til bevægelser, aktiviteter
og lege. Hvis de ikke har nogen
forslag, så lad mig fortælle!
Mine ideer er her!

Hvordan siger
elefanter?

Hoppeline er i zoologisk have. Hun glæder sig til at se dyr
og til at spise sine gulerødder. Men pludselig er hendes
madkasse væk. Hvem er det mon, der har taget den?

Leg
ligesom aberne
og Hoppeline!

“Er det jer, aber, der har taget min madkasse?”
“Nej”, siger aberne, “men kom og leg!”

Slå kolbøtter
ligesom Panda og
Hoppeline!

“Er det dig, Panda, der har taget min madkasse?”
“Nej”, siger Panda, “men kom og slå kolbøtter med mig!”

Skynd jer væk!
Nu kommer tigeren
efter jer!

“Er det mon dig, tiger, der har taget min madkasse?”
“Nej”, brøler tigeren, “jeg spiser ikke gulerødder, men kaninsteg!”

Hop, løb og gå
på skøre måder
ligesom giraffen
og Hoppeline!

“Er det dig, giraf, der har taget min madkasse?”
“Nej”, siger giraffen, “men kom og vis mig skøre måder at
hoppe på, så viser jeg dig sjove måde at gå og løbe på!”

Leg pingviner!

Er det dig, Pingvin, der har taget min madkasse?”
“Nej”, siger pingvinen, “men kom og svøm med mig!”

Hvad må Hoppeline
gøre for at få fat i
madkassen?

“Er det mon krokodillen, der har taget madkassen?”
Nej, men på den anden side af krokodillefloden sidder
en pelikan med Hoppelines madkasse i sit næb!

Leg
pelikan-drilleleg!

Hver gang Hoppeline er lige ved at få fat på pelikanen,
flyver den igen!

Kan I stå
som en stork?

Storken har set, at pelikanen driller Hoppeline. Den flyver ned
og tager madkassen fra pelikanen og giver den til Hoppeline.
“Jeg giver en flyvetur!” siger storken.

Bevæg jer som
de dyr ligesom de
dyr, storken og
Hoppeline kunne
se fra luften!

Hoppeline synes, det er sjovt at flyve. Hun og storken
flyver ned og besøger en masse forskellige dyr i zoo.

