
HOPPELINE FINDER FRÆKKEFRØ



BILLEDE 1:
Tæl til tre, og kom frem og sig 
bøh! på tre. Eller gem jer. Så 
kommer jeg (Marie) rundt og 
finder jer! Brug evt. lagner eller 
andet, som I kan gemme jer 
under.

BILLEDE 3:
Tæl til tre, og kom frem og sig 
bøh! på tre. Eller gem jer. Så 
kommer jeg rundt og finder jer! 

BILLEDE 5:
Tæl til tre, og kom frem og sig 
bøh! på tre. Eller gem jer. Så 
kommer jeg rundt og finder jer! 

BILLEDE 7:
Tæl til tre, og kom frem og sig 
bøh! på tre. Eller gem jer. Så 
kommer jeg rundt og finder jer! 

BILLEDE 9:
Leg, at I svømmer i søen, og 
kravler op og hopper ned i van-
det og svømmer videre. Find 
noget, I kan kravle op på og 
hoppe ned fra, og en madras 
at lande på.

IDEER TIL LEG OG BEVÆGELSE

BILLEDE 2:
Leg, at I er hunde, der: løber, 
leger fangeleg, tumler, klør sig, 
løber efter en bold, hiver 
i tørklæde, tisser, hunde-
svømmer, ryster sig for vand, 
klappes osv. 

BILLEDE 4:
Leg fangeleg med den voksne 
som den rasende tyr, der prøver 
at stange jer. Husk at lave 
et helle, hvor tyren ikke kan 
komme ind.

BILLEDE 6:
Leg, at I er katte, der: krummer 
ryg, ordner pels, fanger mus, 
kradser, drikker mælk, leger 
med garnnøgle osv. 

BILLEDE 8:
Leg, at I er heste, der: går 
skridt, traver, galoperer, ruller 
sig, sover, strigles, får renset 
hove, klappes, plukker æbler, 
spiser græs osv. 

BILLEDE 10:
Sæt Hoppelines Hoppelopper 
på eller syng selv et par af 
sangene og hold en god 
dansefest. Slut evt. med 
afslapningssangen “Jeg ligger 
bare her”.

Lad børnene komme med 
ideer til bevægelser, aktiviteter 
og lege. Hvis de ikke har nogen 

forslag, så lad mig fortælle! 
Mine ideer er her!



Hoppeline vil gerne lege med sin bedste ven, Frækkefrø. 
Men hvor er han henne? Er han inde i huset?

Gem jer, så 
prøver jeg at 

finde jer!



BØØØH! 
Nej, det var hunden. Den vil lege med Hoppeline!

Hvordan 
legede hunden og 
Hoppeline mon?



Men hvor er Frækkefrø? 
Er han mon omme bag bakken?

Gem jer igen, 
og kom frem og 

sig bøh!



Tyren kommer 
efter jer. Skynd 

jer at løbe!

BØØØH! 
Nej, det var tyren. Den var sur!



Nu må Hoppeline lede videre. Hvor er Frækkefrø? 
Er han mon nede i tønden?

Gem jer, 
og forskræk 
Hoppeline!



BØØØH! 
Nej, det var katten. Den vil lege med Hoppeline!

Hvordan legede 
katten og 

Hoppeline mon?



Men hvor er Frækkefrø? 
Er han mon mellem træerne?

Gem jer igen 
og kom frem og 

sig bøh!



BØØØH! 
Nej, det var hesten. Den vil løbe om kap med Hoppeline!

Hvordan 
legede hesten og 
Hoppeline mon?



BØØØH! 
... råber Frækkefrø og trækker Hoppeline ned i vandet. 
Hoppeline og Frækkefrø svømmer sammen og har det sjovt.

Hop ned i 
vandet, og svøm 
som Hoppeline 
og Frækkefrø



Efter svømmeturen danser Hoppeline 
og Frækkefrø med alle dyrene for at få varmen. 

Skal vi danse?


