HOPPELINE OG FRÆKKEFRØ
KAN SELV

IDEER TIL LEG OG BEVÆGELSE
BILLEDE 1:
Vis, hvad I kan selv, når I skal ud af
døren om morgenen. Leg vækkeur:
Alle børn ligger og sover, og når vækkeuret (den voksne) larmer, så skal I
hurtigt op og trykke på det.
Leg, at I er Hoppeline, der tager tøj
på, reder seng, putter bamser, spiser
morgenmad, børster tænder, osv.

BILLEDE 2:
Leg, at I er Hoppeline og Frækkefrø, som
roder og leger. Bare hæld det hele ud,
og ryd så op igen! Hvordan skal tingene
sorteres, så de nemt kan findes igen?

BILLEDE 3:
Leg, at I er Frækkefrø, der samler
æbler, kravler i træer, bærer kurve m.v.
Brug evt. bolde eller andet som æbler.
Tal om, hvilke frugter man ellers kan
plukke? Leg, at I er Frækkefrø, der giver sine hestevenner æbler, og leg, at I
er heste, der løber, spiser, springer m.v.

BILLEDE 4:
Leg, at I er Hoppeline, der køber ind,
betaler, skærer, rører, ælter, bager m.v.
Lav en massagefortælling (på børnenes
rygge), hvor I er en ret, fx en kage eller
en pizza, der skal blandes, æltes, bages,
skæres, spises m.v.

BILLEDE 5:
Leg, at I er frækkefrø, der gør hele
huset rent: Rydder op, tørrer af,
fejer, pudser vinduer, støvsuger, vasker
gulv m.v. Brug gerne rigtige koste,
klude, m.v.

BILLEDE 6:
Læg ting i forskellige farver ud over et
større område. Når den voksne siger
“find de blå blomster”, skal I løbe hen og
hente alt det blå. På samme måde, når
de andre farver nævnes.
Leg, at I snuser til de dejlige blomster
(træk vejret dybt ind) og derefter, at I
puster mælkebøttefrø (pust ud). Leg
fugle, der flyver, bader, finder orm og
fodrer pippende unger i reden.

BILLEDE 7:
Leg, at I er planter, der vokser: Først
er I et lille frø under jorden (gem jer
under et tæppe), så en spire, der kigger
frem (kun hovedet fri), så bliver I højere
og højere. Til sidst er I en flot plante
med en tomat (hele kroppen fri, stræk
armene højt op, og så får I en kildetur
af den voksne, når tomaten spises). I
kan skiftes til at være Frækkefrø, der
vander og klapper jorden.

BILLEDE 8:
Leg, at I dækker bord til fest. Er der mon
nogle dukker eller bamser, der kunne
spise med?

BILLEDE 9:
Leg, at I er Hoppeline, som vasker op.
Brug gerne et fad med vand på gulvet
og legeservice eller plastservice, rigtige viskestykker og opvaskebørste.

BILLEDE 10:
Leg, at I er Hoppeline og Frækkefrø,
som vasker sig: skrub armene, benene,
fødderne osv., og sæt ord på alle kropsdele. I kan også prøve at “vaske” med
klude, pensler eller børster af forskellig
hårdhed.

Start hver gang
med at høre sangen “Jeg
kan selv” fra Hoppelines
Hoppelopper 2.
Lad børnene komme med
ideer til bevægelser, aktiviteter
og lege. Hvis de ikke har nogen
forslag, så lad mig fortælle!
Mine ideer er her!

Leg, at I er
Hoppeline, der står
op og kan selv!

Hoppeline vågner og står op. Hoppeline skal nå en masse, inden
hun kan komme af sted i vuggestue/dagpleje. “Jeg kan selv!”, siger Hoppeline.

Leg, at I er
Hoppeline og
Frækkefrø, der roder
og rydder op!

Hoppeline og Frækkefrø har leget, og værelset roder.
“Vi kan selv!“, siger de og rydder op på værelset.

Leg, at I er
Frækkefrø, der
plukker æbler!

Frækkefrø vil plukke æbler til sine heste-venner.
“Jeg kan selv!“, siger Frækkefrø og plukker en kurv fuld af æbler.

Leg, at I er
Hoppeline, der
laver mad!

Hoppeline har inviteret gæster, så hun skal lave en masse mad.
“Jeg kan selv!“, siger Hoppeline.

Leg, at I er
Frækkefrø, der gør
hele huset rent!

Stuen skal gøres ren, inden der kommer gæster.
“Jeg kan selv!“, siger Frækkefrø.

Leg, at I er
Hoppeline, der ordner
have, plukker blomster
og fodrer fugle!

Det er dejligt vejr, så haven skal gøres fin. Der skal plukkes blomster,
og fuglene skal have bad og mad. “Jeg kan selv!“, siger Hoppeline.

Leg, at
I er planter,
der vokser!

Alle planter i drivhuset trænger til vand.
“Jeg kan selv!“, siger Frækkefrø og finder vandkanden.

Leg, at I er
Frækkefrø, der
dækker festbord!

Aftensmaden er snart klar, og der skal dækkes bord.
“Jeg kan selv!“, siger Frækkefrø og dækker bordet.

Leg, at I er
Hoppeline, der
vasker op!

Efter aftensmaden er der meget opvask.
“Jeg kan selv!“, siger Hoppeline og vasker op.

Leg, at I
vasker jer over
hele kroppen!

Hoppeline og Frækkefrø har leget med mudder og er meget beskidte.
“Vi kan selv!“, siger de og vasker sig.

