
HOPPELINE OG FRÆKKEFRØ
PÅ TUR 



IDEER TIL LEG OG BEVÆGELSE

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

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

BILLEDE 1:
Bevæg jer til sangen “Racer bilen” 
fra “Hoppelines Hoppelopper”. 
Stop sangen, og leg, at I er me-
kanikere der: hæver bilen (op og 
stå på armene med benen op ad 
væggen) pudser bilen, hælder olie 
på, skruer på motoren m.m., og 
kør så videre igen, når bilen er klar! 
Prøv også at bakke.

BILLEDE 3:
Leg, at I ror ude på havet. Sæt jer 
på numsen, træk jer fremad med 
benene (brug evt. omvendte tæp-
pefliser). Kommer der mon vind, 
store bølger, skal der motor på, ser 
I vindmøller, vil I svømme? 

BILLEDE 5:
Leg, at I kører slæde ved at trække 
hinanden – måske på et lagen. 
Vil I ud at skøjte, eller laver I sne-
boldkamp? Brug evt. papirkugler 
eller noget andet blødt. 

BILLEDE 7:
Leg, at I flyver helikopter ved at 
tage armene ud til siden og dreje 
rundt om jer selv.

BILLEDE 9:
Leg, at I kører bus ved at stå på 
række og holde fast på skuldrene 
af hinanden. Gå fremad, lang-
somt, hurtigt, bak, til venstre, 
til højre. Sig ding!, når der skal 
standses. Hvem kommer ind i 
bussen? Og hvem styrer bussen?

BILLEDE 2:
Leg, at I er dyr ude i skoven. 
Hvordan bevæger de sig, når de 
leger? I kan begynde med de fire 
dyr på billedet. 

BILLEDE 4:
Leg, at I er dyr ude i havet. 
Hvordan bevæger de sig, når de 
leger? I kan begynde med dyrene 
på billedet. 

BILLEDE 6:
Leg, at I er dyr ude på isen. 
Hvordan bevæger de sig, når de 
leger? I kan begynde med de fire 
dyr på billedet. Slut af med en 
fangeleg med den voksne som 
den sure isbjørne mor, der kom-
mer efter jer. 

BILLEDE 8:
Leg, at I er dyr i de varme lande. 
Hvordan bevæger de sig, når de 
leger? I kan begynde med dyrene 
på billedet. 

BILLEDE 10:
Leg at I cykler. Læg jer på ryggen 
og cykel med benene i luften: 
hurtigt ned ad bakke, lang somt 
op ad bakke, vælte, til venstre, til 
højre m.m. Hvem styrer cyklen?



Hoppeline og Frækkefrø vil ud og møde nye legekammerater. 
Først kører de i bilen ud i skoven.

Leg, at I
kører bil!



I skoven møder Hoppeline og Frækkefrø 
en masse sjove legekammerater.

Hvordan leger 
dyrene mon ude 

i skoven?



Hoppeline og Frækkefrø ror over havet i en båd.

Sæt jer
på numsen, og leg,

at I ror fremad!



Hvordan leger 
dyrene mon ude 

i havet?

Ude på havet møder Hoppeline og Frækkefrø 
flere sjove legekammerater.



På den anden side af havet er der koldt med is og sne.
Nu må Hoppeline og Frækkefrø køre hundeslæde.

Ud og
køre slæde!



Ude på isen møder Hoppeline og Frækkefrø også nye lege-
kammerater. Men isbjørnemor bliver sur og jager dem væk.

Hvordan 
leger dyrene mon 

ude på isen?



For at komme væk fra isbjørnemor tager 
Hoppeline og Frækkefrø en helikopter til et varmt land.

Flyv 
helikopter!



Oppe fra helikopteren kan Hoppeline og Frækkefrø se 
en masse dyr lege nede på jorden. 

Bevæg jer som 
de dyr, I kan se 

fra helikopteren! 



Nu må Hoppeline og Frækkefrø rejse videre med bus.

Leg bus! 



For at komme helt hjem igen 
må Hoppeline og Frækkefrø cykle.

Ud at cykle!


