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BREV TIL DIG, SOM SKAL ARBEJDE MED HOPPELINE
Kære deltager,
Det er en stor glæde for Videncenter for Sundhedsfremme & Det nationale videncenter
KOSMOS/UC SYD igen i år at kunne tilbyde dig og dine kollegaer velkommen til bevægelsesfortællinger med Hoppeline. Det er muliggjort ved Nordea-fondens støtte.
I fortællingen er indbygget pædagogiske muligheder for at arbejde med læreplanstemaerne
på en integreret måde. Og på Hoppelines hjemmeside og YouTube-kanal findes en mængde
supplerende materialer, som kan understøtte dette arbejde.
Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus. I kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I
kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, I ønsker, og med den intensitet,
der passer ind i jeres pædagogiske hverdag.
Denne vejledning er ment som inspiration og en mulighed for at orientere sig i projektets
værdigrundlag og materialeudbud. Hvilke pædagogiske muligheder, I vælger at forfølge, og
hvordan I bruger materialet, er helt op til jer.
Det en god ide jævnligt at orientere sig på Hoppelines hjemmeside, YouTube-kanal og facebookside.
Med venlig hilsen
Lise Hostrup Sønnichsen
Projektleder i Hoppeline
M: lhos@ucsyd.dk
T: 72665258

–5–

Hoppeline og Frækkefrø
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HVAD ER HOPPELINE?
HOPPELINE HAR TIL FORMÅL AT GIVE BØRN I DAGTILBUD:
•

POSITIVE OPLEVELSER MED BEVÆGELSE, HVOR BØRNEFÆLLESSKABET STYRKES, OG HVOR DER GIVES
FÆLLES RÅSTOF SOM INSPIRATION FOR EGEN LEG

•

LÆRING MED UDGANGSPUNKT I BEVÆGELSE OG ET FANTASIFULDT UNIVERS

HOPPELINE ØNSKER AT TILBYDE PÆDAGOGISK PERSONALE:
•

ET MATERIALE, HVOR KROPSLIGHED, FANTASI OG DET LEGENDE ER UDGANGSPUNKTET FOR ARBEJDET
MED LÆREPLANSTEMAERNE

•

EN BEVÆGELSESAKTIVITET MED FOKUS PÅ DET PÆDAGOGISKE PERSONALES LEGENDE FORMIDLING OG
EVNE TIL AT BEVÆGE BÅDE KROP OG SIND HOS BØRN

•

ET FLEKSIBELT MATERIALE, SOM GIVER PLADS TIL EGEN FAGLIGHED

•

EN BEVÆGELSESAKTIVITET, SOM GIVER PLADS TIL BØRNS DIFFERENTIEREDE DELTAGELSE

•

EN MULIGHED FOR AT INDDRAGE DET NÆRE UDERUM TIL AT SKABE FÆLLES LEGENDE FYSISK AKTIVITET

MATERIALER
I pakken har du modtaget
• En vejledning
• 13 fortælleark/kapitler
• Hvis I skulle have mistet hånddukken fra sidste pakke,
så kan den fx købes på en af følgende hjemmesider:
– legeakademiet.dk
– abcleg.dk
– geppel.dk
– legetoejseksperten.dk
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HOPPELINES ANBEFALINGER FOR ORGANISERING OG FORMIDLING
TRE PÆDAGOGISKE ROLLER
Optimalt udfyldes tre pædagogiske roller under formidlingen af fortællingen: Den mundtlige fortæller, den kropslige fortæller
og den trygge base.
Som MUNDTLIG FORTÆLLER er din opgave at læse højt, føre dialog mellem hånddukken og dig selv og mellem børnene og
dukken. Det er en krævende opgave, men forhåbentlig også sjov. Det første, du skal gøre, er at give Mariehøne-hånddukken
liv. Brug lidt tid sammen med hende og giv hende en stemme, som ikke anstrenger din naturlige stemme alt for meget. Hvis
du ikke bryder dig om at tale gennem dukken, så gør hende til en, der hvisker dig i øret.
Som den KROPSLIGE FORTÆLLER agerer du fysisk i rummet med børnene. Du skal med gestik, mimik og kropslig ageren
understøtte det, som din kollega læser op og siger gennem hånddukken. Nogle steder i historien skal børnene blot kunne
lade sig inspirere af dig gennem imitation af dine bevægelser. Andre gange bliver du måske til en spækhugger, der jagter
børnene.
Som den TRYGGE BASE samler du op på de børn, der slår sig, bliver bange eller bare har brug for først at lære igennem iagttagelse. Det er naturligvis børnenes aktive deltagelse, der skal være målet for dit omsorgsarbejde. En voksens indlevelse kan
være afgørende, hvis et barn i udsat position skal opnå glæden ved bevægelse.

HUSK:
• AT DET FAGLIGE RUM ER JERES. Fortællingen er kun inspiration. Hvis jeres og børnenes ideer får handlingen til at
tage en anden retning, eller det giver mening at standse oplæsningen ved en god leg, så gør endelig det. Det er først
og fremmest legen og bevægelsesglæden, der er i centrum i Hoppeline og dermed er det mindre vigtigt, at fortælling
formidles som nedskrevet. I kan altid fortsætte en anden dag, hvis det giver mening.
• AT MARIEHØNE-DUKKEN MARIE ALTID ER SØD, anerkendende og på niveau med børnene. Lad gerne børnene
kramme hende ved slutningen af fortælling. Marie skælder aldrig ud, og man kan altid stole på hende. Det er derfor
kun voksne i børnehaven, som må bruge hende. Når hun ikke er i brug, skal hun pakkes væk. Marie kan naturligvis også
bruges i andre sammenhænge, hvor det giver mening pædagogisk. Måske kan hun være god, når der skal sættes ord
på følelser eller trøstes lidt.
• AT VÆRE TÅLMODIG OG GIVE TID TIL BEVÆGELSE. Brug evt. en klokke eller en
fløjte, når I begynder oplæsning efter en længere bevægelsessekvens. Vent ikke
altid til alle børnene er tilbage ved fortælleren - de kommer, hvis det er spænd
ende nok!
• AT BØRN FØRST KIGGER PÅ KROPPEN, når de skal forstå. Derfor er jeres ageren og dramatiserede indlevelse afgørende for succes i forhold til at skabe bevægelsesglæde og en legende stemning. I må være åben for de ideer, der opstår
i jer selv og hos børnene og kunne improvisere efter dem. Det er vigtigere at
skabe bevægelsesglæde end at holde sig til strukturen i fortællingen. Bliv derfor enige om at have vide rammer for, hvordan man kan agere til fortællingen.
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PÆDAGOGISK BRUG AF KAPITELOPBYGNING
Hvert kapitel er bygget op over det samme skelet. Den faste struktur og de mange gentagelser skal gøre fortællingen nem
at afkode for børnene.
INDLEDNING består af et fast kalde-ritual for at få Marie (for at få hånddukken til at komme). ”Marie, Marie, Marolle, kom
frem, så vi ikke bli’r kolde”. Alternativt: ”Marie, Marie, Marolle, kom frem, så vi rigtig kan fjolle”. Derefter taler Marie direkte til
børnene og leder opvarmning af kroppen. Der, hvor du som mundtlig fortæller skal tale som Marie, er teksten markeret med
Marie-ikonet

. Marie indleder hver gang med at bede børnene om at strække vingerne. Hvorefter børnene (forhåbentlig)

svarer, at de ingen vinger har. Herefter beder Marie børnene komme med ideer til opvarmning. Der hvor børnene ikke har
ideer, kommer Marie med dem.
OPVARMNING er en anledning til at komme igennem mange forskellige bevægelser. Her er fokus på fælles rytme, imitation af bevægelse, men også på medbestemmelse og det at turde stille sig frem og vise noget eller mundtligt at komme
med ideer. Et bud på opvarmning kunne være: Trampe, klappe, bokse, hoppe, løbe om kap, sparke sig selv i numsen, dreje,
englehop, sprællemandshop, skihop, ned og ligge på maven og op igen, ned og ligge på ryggen og op igen. Alternativt kan
man varme op med en af Hoppelines sange, ex Hoppeline og Frækkefrø på tur (tempo og mange variationsmuligheder) eller
Hoppelines Hoppelopper (høj puls).
Efter opvarmningen beder Marie sin fører (den mundtlige fortæller) om at læse op. Der hvor du, som mundtlig fortæller
bruger din egen stemme, er der markeret med person-ikonet . De steder, hvor det kan være en god ide at give plads til, at
bevægelsesglæde og den legende stemning kan udfolde sig, er der markeret med teksten: Giv plads til leg og bevægelse. Her
er plads til improvisation fra den kropslige fortæller og til at følge børnenes ideer.
HANDLINGEN forløber efter samme kurve hver gang; Det går derud af – Hoppeline og vennerne møder en forhindring – der
opstår en ubalance – noget overkommes – balancen genoprettes – det går derud af igen.
AFSLUTNING består af et fast ritual i form af en samarbejdsøvelse – energiøvelsen. Inden da har Marie løftet sløret for, hvad
der skal fortælles om næste gang for at pirre børnenes fantasi og nysgerrighed.
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SUND PÆDAGOGIK
På Hoppelines hjemmeside ligger dialogværktøjet Sund Pædagogik, som kan bruges på personalemøder eller stuemøder. Værktøjet har til hensigt at facilitere personalegruppers diskussion af de rutiner og vaner, der præger mad- og
måltidskulturen og bevægelseskulturen i institutionen.
Sund Pædagogik består af to dele – den ene del handler om udvikling af mad- og måltidskultur, og den anden del
handler om udvikling af bevægelseskultur.
I løbet af 2019 udvikler Hoppeline Sund strategi, som ligeledes kommer til at ligge på hjemmesiden. Her vil du kunne
finde inspiration og hjælp til at udvikle en sundhedsstrategi for din institution.

ANBEFALINGER TIL PÆDAGOGISK ORGANISERING AF BEVÆGELSESFORTÆLLING
• Arbejd sammen i et fortælleteam. Optimalt udfyldes alle tre pædagogiske roller: den mundtlige fortæller, den kropslige
fortæller og den trygge base
• Sæt 10-15 min. af til sammen at forberede formidlingen i fortælleteamet
• Fortæl på legepladsen, i skoven eller et andet sted med god plads, hvor omgivelserne kan bidrage til fysisk ageren og
sanselighed. Tænk i det hele taget jeres lokale fysiske miljø ind i jeres forberedelse, så I kan inddrage det i formidlingen på
en kreativ måde – træer, bakker osv. men også vind, sol, lyde, der er omkring jer, osv.
• Brug mellem 15 og 30 min. på at formidle hvert kapitel - gerne som optakt til fri leg på legepladsen
• Fortæl gerne 1-2 gange i ugen og suppler evt. med andre Hoppeline aktiviteter 1-2 gange andre dage i ugen, eksempelvis
musisk-pædagogiske aktiviteter eller sprog aktiviteter

ANBEFALINGER TIL FORMIDLINGEN AF ÆSTETISK BEVÆGELSESFORTÆLLING
• Udnyt så mange æstetiske formsprog i formidlingen som muligt; dramatiser ex med mimik, gestik, kropslige handlinger,
stemmeføring og hånddukken og brug illustrationen til at øge børnenes forståelse for handlingen og pirre deres fantasi
samt musikken til at skabe bevægelsesglæde
• Giv plads til, at børn kan deltage på forskellige måder, ex kigge på, imitere, leve sig ind i roller, komme med ideer
• Forhold jer intuitivt åbent over for, hvad der opstår i nuet under fortællingerne. Tænk på den nedskrevne fortælling som
en ramme, der kan bøjes eller ligefrem sprænges, hvis det kan være med til at fremme en legende stemning og mere be
vægelsesglæde
• Giv tid og plads til lidt kaos og til, at legende bevægelsessekvenser kan udvikle sig
• Foretag stemningsskift med rettidig omhu, så den ene legende stemning glider over i den næste, og dynamikken i
fortællingen bevares
• Ager anerkendende, både kropsligt og verbalt, og forvent noget positivt af børnene
• Brug tid på at lære børnene de faste verbale og kropslige ritualer i fortællingen
• Udfordr børnene til kvalitet i udførelsen af deres bevægelser, som ex at kravle som en listig tiger, hoppe højere osv.

– 10 –

ANBEFALINGER TIL FORÆLDRESAMARBEJDE
Med Hoppelines intro mail følger et forældrebrev, som kan lægges ud på den elektroniske platform, hvor I kommunikerer
med forældrene, så forældrene kan få information om, hvordan de kan følge med derhjemme. Hæng også gerne brevet på
et, for forældre, synligt sted i daginstitutionen.
Hoppelines fortællinger og alt andet materiale ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden, så forældre kan følge med og støtte
op om aktiviteterne i dagtilbuddet. Musik, madpakkeforslag, tegneopgaver og de taktile fortællinger, YouTubefilm er særligt
egnede til forældres brug, idet disse materialer ikke kræver nærmere pædagogisk forklaring. En introduktion til musikken er
en enkel måde at få bevægelsesglæden til at række helt hjem i stuen. Når I som pædagogisk personale formår at engagere
forældrene i at bruge dele af Hoppeline, så er det med til at skabe sammenhæng i børns læring. For mange forældre vil det
være dejligt at have noget konkret, der er nemt at gå til, som giver adgang til deres barns oplevelser i dagtilbuddet.

BARNESYN OG BØRNEPERSPEKTIV
I Hoppeline ser vi børn som medskabende i deres egen udvikling og som kompetente medspillere i deres egne og hinandens
læringsprocesser. Derfor er det vores intension, at der i arbejdet med fortællingerne skal være plads til børns differentieret
deltagelse, ligesom der skal være tid og overskud til at give børn medbestemmelse. Hoppeline kan gennemføres på mange
måder men først og fremmest skal denne måde tilpasses den konkrete børnegruppe og børnenes perspektiv. Hvis materiale eller formidling ikke vækker identifikation eller engagement hos børnene, så bidrager Hoppeline hverken til leg, læring,
trivsel eller andet godt.

LEG
I Hoppeline forstås fremme af små børns trivsel, sundhed, udvikling og læring som noget, der primært drives af legende
aktivitet. Bevægelsesfortælling er en pædagogisk aktivitet og dermed ikke som udgangspunkt leg. Når det er sagt, så gør
fortællingerne det muligt at opnå en legende stemning, opbygge børns lege-praksis og inspirere deres leg.
Det er den pædagogiske formidling af fortællingerne i samspil med børnenes reaktioner, der kan skabe den legende stemning.
Formidlingen er under indflydelse af fortællingens handling, dens illustrationer, hånddukken, fortællestedets fysiske miljø
og ikke mindst samarbejdet i det pædagogiske fortælleteam og dets medlemmers evne til improvisation og det at kunne
forholde sig legende.
Den første præmis, de voksne fortællere i teamet må underlægge sig, er det, som professor Skovbjerg (2016) beskriver som
en åbenhed over for, hvad der kan ske i øjeblikket og modet til at byde en smule kaos velkommen. En intuitiv opmærksomhed på børnenes reaktioner og på, hvornår det er tid til at foretage et skift i fortællingens intensitet, gør det muligt at få den
ene legende stemning til at fortætte over i den næste.

SAMMENHÆNGE
Ligesom vi har bestræbt os på at udvikle materialer, som pædagogisk personale kan tilbyde forældre, for på den måde at
skabe større sammenhæng hos børn, så har vi også, med tanke på de 6 læreplanstemaer, bestræbt os på at indbygge så
mange pædagogiske muligheder som muligt i handling og illustrationer. Det er intensionen, at der gerne skulle være pæda
gogisk råstof til at skabe sammenhæng i arbejdet med alle læreplanstemaer. Sammenhæng er også at referere tilbage til
fortællingen, hvis børnene for eksempel tilfældigt bliver optaget af en mariehøne på legepladsen. Har man læst om monstre,
så er det oplagt, at bevæge sig til monstersange, lave monstre af genbrugsmaterialer, lave monsterstangdukker af gips eller
tegne deres egne monstre og monsterverdner.
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HOPPELINE OG LÆREPLANSTEMAERNE
I det følgende viser vi for hvert af de seks læreplanstemaer, hvordan udvalgte hoppelineaktiviteter er tænkt som understøttelse. Der er kun tale om eksempler, og på hoppeline.dk findes mange andre aktiviteter, der også kan relateres til temaerne,
ligesom I sikkert selv udvikler fantastiske alternativer.

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
Et fokus på betydning af kropslighed, sansning og bevægelse er helt centralt i den pædagogiske tilgang, som Hoppeline
repræsenterer. Hoppeline tager udgangspunkt i et bredt kropsbegreb og et humanistisk syn på bevægelse, som ikke begrænser sig til et fokus på motion, motorik og hygiejne. Jagten på glæden ved bevægelse og en forståelse af kropslighed,
bevægelse og sansning bliver et naturligt udgangspunkt for arbejdet med alle læreplanstemaerne. I Hoppeline forstår vi også
bevægelse som en helt grundlæggende drivkraft for små børns leg og dermed for deres læring, udvikling og trivsel (Moser,
Hagen & Sandseter 2010; Garvey 1990).

KROPPEN ER ET STORT OG SAMMENSAT SANSESYSTEM, SOM UDGØR FUNDAMENTET FOR
ERFARING, VIDEN FØLELSESMÆSSIGE OG SOCIALE PROCESSER, LIGESOM AT KOMMUNIKATION
OG RELATIONS-DANNELSE UDGÅR FRA KROPPEN. BØRN ER I VERDEN GENNEM KROPPEN, OG
NÅR DE STØTTES I AT BRUGE, UDFORDRE, EKSPERIMENTERE, MÆRKE OG PASSE PÅ KROPPEN,
GENNEM RO OG BEVÆGELSE – LÆGGES GRUNDLAGET FOR FYSISK OG PSYKISK TRIVSEL.
(Børne og socialministeriet 2018)

God bevægelsespædagogik handler om at give børn mulighed for selv at fortolke fænomener kropsligt og udforske egne
bevægelsesmuligheder (Sundhedsstyrelsen 2016, 57). Den korrekte bevægelse er den, som er i overensstemmelse med barnet
egen stil, tankesæt og situation (Fredens, 2012).
krop og bevægelse som en integreret del i al læring hos børn, er så fundamental, at man kan sige, at de tænker med kroppen
(Moser og Mortensen, 2009; Moser et al., 2010; Fredens, 2012). Et pædagogisk fokus på bevægelse i dagtilbud er således også
en respekt for menneskets sanselige tilgang til verden. Denne sanselige tilgang er særlig synlig hos små børn, som endnu
ikke, er præget af talens dominans. Børn har god adgang til og brug for at kunne opleve verden gennem en umiddelbar,
sanselig åben tilstand (MerDortheu-Ponty, 2009; Moser et al., 2010).
Vi voksne tænker sjældent over, at vores viden om verden er kropslig baseret, men vi foretager hele tiden et hav af vurderinger
og handlinger, som er baseret på ikke-bevidst kropslig viden. På samme måde som vores viden om den fysiske verden er
baseret på kropslig erfaring, så er vores viden om mennesker det ligeså. vi har en umiddelbar viden om andres kroppe, og ser
hverken egen eller andres krop, som en bio-mekanisk mekanisme, men derimod som noget, der afspejler vores egen natur,
noget, der udtrykker følelser, identitet, erfaring m.v. (Merleu-Ponty, 2009).
Fra børn er helt små udvikler de sociale samspilsevner ved at kopiere voksnes og andre børns kropssprog og have fælles en
opmærksomhed med dem (Meltzoff og Brooks, 2007; Stern, 2012). Galleses og Goldmans opdagelse af spejlneuroner i 1998
forklarer, hvorfor imitation er en god måde at lære på for små børn. I imitationsleg sker der hjernemæssigt en synkroniseret
motorisk spejling, som har tilknytning til hjernens spejlcellesystem. Vores spejlneuroner aktiveres både, når vi observerer
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andres bevægelseshandlinger, og når vi selv bevæger os. Spejlcellesystemet er et kompliceret netværk, der knytter intention
og handling. Den muliggør, at vi kan efterligne hinanden helt automatisk og opleve, at vi forstår, hvad andre føler, fordi vi
gennem spejling oplever den andens følelse i os selv gennem spejling (Fredens, 2012, p. 310). Jo mere vi mennesker efterligner
hinandens bevægelser, desto bedre kan vi også lide hinanden (Chartrand og Bargh, 1999; Fredens, 2012, p. 219). Den norske
småbørnsforsker Gunvor Løkken har beskrevet, hvordan børn i vuggestuealderen afstemmer følelser og intention gennem
fælles bevægelseshandling med hele kroppen. Hvordan de ved at løbe eller hoppe i flok ”pløjer” eller ”sår” noget, som efterhånden ”spirer” og ”gror”, eksempelvis deres relationer (Løkken, 2005).
Alle kapitler i hoppelinefortællingen giver mulighed for at komme igennem en række motoriske udfordringer og bevægelser
som at krybe, kravle, løbe, hoppe, springe. Der er tænkt i forskellige kilder til glæde til bevægelse, ligesom fortællinger giver
mulighed for at fortolke følelsesmæssige tilstande kropsligt, give børn erfaringer med at samarbejde m.m.

HOPPE

KRABBEGANG

KRYBE OG RULLE

KRAVLE

LØBE

BALANCERE

DREJE RUNDT

KRABBEGANG
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ANDRE MATERIALER MED FOKUS PÅ KROP, SANSNING OG BEVÆGELSE
På hjemmesiden findes pædagogiske bevægelseslege og bevægelseskort, som supplerer fortællingerne.
På hjemmesiden findes en taktilfortælling til hvert kapitel. De 13 taktile fortællinger kan findes under
ikonet vist her, og disse fortællinger er nummereret efter det kapitel, de passer til. Brug dem eksempelvis til samling, efter at børnene har bevæget sig til Hoppelines rytmiske børnemusik. Huden er menne-

LEGE &
AKTIVITETER

skets største sanseorgan, og positiv berøring er afgørende for børns sunde udvikling. Vi giver et knus til
den, der er ked af det, puster på skrammen og stryger og klapper hinanden. Når vi er i ro og modtager
behagelig berøring, aktiveres hormonet oxytocin, som dæmper muskelspænding, blodtryk, angst og
stress. Til de børn, som ikke bryder sig om lette berøringer, kan i stedet bruges dybe tryk. Børnene
kan fint fortælle de taktile fortællinger på hinandens rygge to og to, hvis en voksen ”går foran” ved at

TAKTILE
FORTÆLLINGER

fortælle og demonstrere hændernes og fingrenes bevægelser.
KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Hoppeline har fokus på brugen af forskellige æstetiske formsprog: drama, musik, fantasifuld
fortælling, dukkeføring, dans, illustration m.m. Hoppeline har en intension om, at et fælles æstetisk
repertoire i børnegruppen kan bidrage til børns egen legekultur og oplevelse af fællesskab. Dertil
er der i illustrationerne indbygget forskellige fantasifulde verdner eller miljøer, som er inspireret
af naturen og kulturen i forskellige verdensdele samt miljøer fra Danmark. Det giver pædagogisk
mulighed for at beskæftige sig med forskellige kulturer i forlængelses af fortællingerne eller lade sig
inspirere til selv at opfinde nye verdner gennem brug af forskellige æstetiske formsprog.
MUSIK, SANG OG DANS/BEVÆGELSE
Til fortællingerne hører rytmiske bevægelsessange. Musikken er indspillet af professionelle jazzmusikere og er tilgængelige på hjemmesiden, YouTube og streamingtjenester. Flere af sangene er
skrevet direkte ind i fortællingen. Vi opfordrer derfor til, at I bruger sangene både før, under og efter
fortællingerne. Du kan bevæge dig sammen med børnene til den indspillede musik, eller du kan
synge eller spille sangene selv, så det bliver muligt at gribe børnenes ideer, initiativer og få deres
medbestemmelse i spil. De fleste sange er rammesange, som er lette at overskue for børn. Tempoet
er højt, fordi børns naturlige bevægelsestempo er højt.

MUSIK

VÆRKSTEDSAKTIVITETER OG LEG
Vi har udviklet en række værkstedsaktiviteter til Hoppeline ud fra følgende dogmer:
• Aktiviteten skal tage udgangspunkt i handling eller illustration
• Materialerne skal primært være genbrug
• Børnene skal selv kunne være aktive og føle ejerskab til proces og produkt

VÆRKSTED

• Aktiviteten skal være realistisk at gennemføre i en institution
• Det færdige produkt skal kunne bruges i børnenes egne lege
Værkstedsaktiviteterne er præsenteret på hjemmesiden under det viste ikon.
På hjemmesiden findes forskellige førskoleark i forskellige sværhedsgrader,
som passer til fortællingerne, under det viste ikon.
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PÅ VEJ I SKOLE

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING OG SOCIAL UDVIKLING
Hoppelines bidrag til børns alsidige personlige udvikling er relateret til deltagelse i en fælles social aktivitet. Hoppelinefortællingerne giver både mulighed for, at børn kan prøve sig selv af på nye
måder i samspil med andre, men også for, at de kan inspireres, tilføres viden om og indgå i fælles refleksion over, hvad der har betydning i samspillet med andre. I fortællingerne er indbygget en række
samarbejdsøvelser, hvor børn får mulighed for at få erfaring med samarbejde. Hvordan mærkes det,
når vi sammen får noget til at lykkes, som vi ikke kunne have gjort selv? Hvordan mærkes det, når vi
ikke får det til at lykkes? I flere kapitler er der indbygget mulighed for at fortolke følelser kropsligt og
for at afprøve egne grænser, hvad angår kropsligt nærvær.

KOMMUNIKATION OG SPROG
I bevægelsesfortælling arbejder pædagoger og børn sammen om at fortolke sproglige, kulturelle,
naturlige og følelsesmæssige fænomener gennem krop og bevægelse. Det bidrager til, at børn lærer
at bruge kroppen som udtryksmiddel og understøtte deres hukommelse (Pellegrini & Galda 1982).
Når illustrationerne til fortællingerne efter endt fortælling hænges op i børnehøjde, bliver det muligt

SPROG

for børnene selv at opsøge dem for at kigge på dem og snakke om dem. De børn, som har deltaget
i fortællingen, kan stå sammen foran illustrationen og genfortælle for sig selv og måske endda udveksle meninger og betydninger overfor hinanden. Og de børn, som måske ikke selv har deltaget
i de aktive fortællinger, kan få adgang til viden om figurerne på billedet gennem de andre børns
fortælling. På den måde kan børnene hjælpe hinanden til at få hoved og hale på fortællingen.
Der er på hver illustration ni elementer, som børnene skal lede efter i tegningen. Det træner børnenes
visuelle perception, og det kan samtidig sætte skub i dialogen mellem børnene. Når børnene får
mulighed for at tale om handlingen ud fra illustrationerne, styrkes deres oplevelse af sammenhæng.
Derudover er der lavet dialogkort til hvert kapitel, som I evt. kan benytte i samlingen med børnene i
en opfølgning på bevægelsesfortællingen. Dialogkortene tager udgangspunkt i illustrationerne og inspirerer til at arbejde med forskellige områder indenfor sprogstimulation. Du finder dialogkortene på
hjemmesiden under ikonet vist til højre , hvor de er ordnet efter kapitel.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Hoppelinematerialet er lavet i så kraftigt materiale, at det kan holde til at være ude i alt slags vejr.
Fortællearkene kan således tages med på legepladsen, i skoven eller til stranden og på den måde
koble fantasi, leg og oplevelse i naturen. I illustrationer og handling er indbygget rigtig mange
naturfænomener, som det er oplagt at bevæge sig ud i den virkelige natur for at finde og tale om.

NATUR

Hoppeline har et også fokus på mad- og måltidskultur. Vi har udviklet pædagogisk materiale til at
beskæftige sig med, hvor maden kommer fra. På hjemmesiden under det viste ikon finder du:
• Kategorikort, eksempelvis korn, kylling, fisk, mad under jorden og mad på buske
• Madkort, eksempelvis brød, frugter, grøntsager, torskerogn og spegepølse
• Temakort med ideer til at bruge mad og måltider som udgangspunkt for arbejdet med bevægelse
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PÆDAGOGIKKASSEN
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LITTERATURLISTE
SÆRLIGT ANBEFALELSESVÆRDIG BOG
I sommeren 2019 udkom antologien Legens magi - om det professionelle arbejde
med at forstå, inspirere, støtte, guide og rammesætte 1-6 årige børns leg redigeret
af Lise Hostrup Sønnichsen og Hanne Hede Jørgensen på Akademisk Forlag. I denne
bog findes et kapitel om bevægelsesfortælling som legestøtte.
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