
HOPPELINES 
HOPPELOPPER

1. Doktor Dans

2. Hvor er dine fødder?

3. Jeg kan selv

4. Marie har gemt sig

5. Pruttesangen

6. Her i vores manege

7. Sprechstallmeisterens sang

8. Jeg er sur

9. Transportsang

10. Dyrene i zoo

11. Årstidssang

12. Tyggegummiklistersang

Victor Dybbroe: Percussion, Calle Brickman: Piano, Kazoo, Tobias Dall Mikkelsen: Bas, Nikolaj Dall Mikkelsen: Trommer, Pernille Germansen: Komposition og vokal
Lise Hostrup Sønnichsen: Idé

Indspillet, mixet og mastereret i Millfactory Studios ved Boe Larsen. 
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HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

DOKTOR DANS

Kære Doktor Dans, jeg har så ondt i min fod,

den hænger bare og dingler.

Kan du hjælpe mig, det gør så ondt i min fod?

Sig, hvad jeg skal gøre.

Hun sagde:

Det skal danses væk, det skal danses væk,

foden, den skal danse.

Når den danser, bliver den ung og frisk,

dans det, dans det væk!

Ja, det skal danse væk, det skal danses væk

Foden, den skal danse.

Når den danser, bliver den ung og frisk

dans det, dans det væk!

Tekst og musik af Pernille Germansen
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen 

I verset viser børnene, hvordan 
deres fod dingler, eller hvordan man 
bevæger sig med ondt i foden. I om
kvædet udforskes, hvordan foden kan 
bevæge sig dansende. Fod udskiftes her
efter med andre kropsdele hoved, hånd, 
numse, knæ, mave, øjne osv.

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

HVOR ER DINE FØDDER

Hvor er dine fødder?

De er lige her.

Hvad kan du gøre med dem? 

Jeg kan trampe trampe, 

trampe trampe trampe.

Det kan jeg gøre med dem.

Tekst og musik af Pernille Germansen
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen 

Børnene henholdsvis viser/
løfter fødderne, der synges om 
på spørgsmålene, og eksperimen
tere med at bevæge dem. Herefter 
udskif tes fødder med en anden 
krops del fx. Ben, arme, mave, tunge 
osv. Og Vrikke laves om til noget, 
man kan gøre med den kropsdel fx. 
Vinke, svinge, danse, prutte osv. 
Lad børnene byde ind med ideer 
både til kropsdel og bevægelser.

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

JEG KAN SELV

Jeg kan selv, jeg kan selv, jeg kan selv, jeg 

kan klare alting selv

Se mig nu, se mig nu, se nu hvad jeg kan!

Kan jeg tage mine sko på?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg hælde min mælk op?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg vaske mine hænder?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg give min far et kys?

Ja, det kan jeg godt.

Jeg kan selv, jeg kan selv, jeg kan selv, jeg 

kan klare alting selv

Se mig nu, se mig nu, se nu hvad jeg kan!

Kan jeg rydde mine biler op?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg finde mine vanter?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg smøre mine madder?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg putte mine bamser?

Ja, det kan jeg godt.

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Lad børnene fortælle om, hvad 
de selv kan og vise men krop
pen, hvordan de gør, når de gør det 
selv. Digt gerne selv videre, når I for 
eksempel er i garderoben, kan I syn
ge om de ting I skal derude. 

Forslag 
til leg:

Jeg kan selv, jeg kan selv, jeg kan selv, jeg 

kan klare alting selv.

Se mig nu, se mig nu, se nu hvad jeg kan!

Er der noget jeg ikke kan klare,

er det nemt, så øver jeg mig bare

med en lille smule hjælp og meget kon

centration.

Kan rydde min tallerken ud?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg lyne min lynlås?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg hjælpe min søster?

Ja, det kan jeg godt.

Kan jeg tage et plaster på?

Ja, det kan jeg godt.

Jeg kan selv, jeg kan selv, jeg kan selv, jeg 

kan klare alting selv

Se mig nu, se mig nu, se nu hvad jeg kan!



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

MARIE HAR GEMT SIG

Er der nogen, der har gemt sig?

Ja, vi mangler én!

Kig dig omkring,

hvem kan det være?

Det er jo Marie.

Marie, hun har gemt sig,

gemt sig rigtigt godt.

Sig nu kuk kuk, vis hvor du er.

Marie, hvad skal vi?

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Til de små børn bruges udelukkende sidste vers, 
hvor et barn ad gangen gemmer sig under et tæppe 
evt. sammen med en voksen. Til de større børn kan 
man udvide legen, så den starter med at alle lukker 
øjnene, imens den voksne vælger en, som gemmer sig. 
Herefter skal de resterende børn finde ud af, hvem der 
har gemt sig og hvor. Når barnet er fundet bestemmer 
det, hvordan det selv og de andre børn skal bevæge sig. 

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

PRUTTESANGEN

Nogen gør det højt, 

andre meget let. 

Nogle lader dem sive,

andre gi´r et spjæt.

Det kan lugte helt afskyeligt 

En ting er sikkert, alle prutter tit. 

Jeg kan prutte som en elefant.

Prutte længe som en elefant. 

Prutte højt som en elefant. 

Prutte som en elefant. 

I Tyskland siger de furz,

På engelsk er det fart. 

Det lyder lidt forskellige 

og dufter ikke rart. 

Norske jenter holder på en fjert, 

men når de spiser kål, 

dufter det lidt sært. 

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Elefant byttes ud med andre pruttende 
væsener, fx. en ko, en fin dame, min nabos far 
osv. Lad børnene vise med bevægelse, hvordan 
den der prutter ser ud og gør, når der pruttes.

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

HER I VORES MANEGE

En elefant med grønne ben,

et kukkeur, der kom sent,

en luftguitar, der aldrig spiller rent.

Her i vores manege er der plads til langt de fleste.

Kan du ikke komme ind, har du glemt en enkelt ting.

Brug en smule trylleri,

og husk din fantasi!

En edderkop med kjole på,

en lillebitte storetå,

en julemand, som elsker koboltblå.

Her i vores manege er der plads…

Man kan gå på line, derhen hvor man vil, 

kaste højt med bolde og cykle hurtigt til

Bruge hele dagen i en svingende trapez,

lave klovnerier og synge natten væk.

En jernhest med et rustent lår,

et stjerneskud, der skød i går,

en stribet kat med permanentet hår. 

Her i vores manege er der plads...

Tekst og musik af Pernille Germansen 



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

CIRCUS

Her i vores cirkus har vi massere af dyr, 
en tryllekunster og en mand med cykelstyr.
Vi har akrobater og en løve i et bur. 
Byd velkommen til: 
Vores Linedanser, vores linedanser. 

Inden hvert vers kan de voksne vælge et barn, som er Sprech
tallmeister. Barnet får lov til at vælge, hvilken cirkusartist 
der skal bydes velkommen til i næste vers  og alle børnene er 
herefter forvandlet til den type artist, som er blevet valgt.

Forslag 
til leg:

Linedanser, linedanser, Line danser bare så flot. 
Linedanser, linedanser, Line danser det er godt. 
Linedanser, linedanser, Line danser bare så flot. 
Linedanser, linedanser, Line danser det er godt. 

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Sidste vers: 
Nu er vores cirkus slut, tak fordi i kom. 
Tryllestaven er lagt væk og hatten er tom. 
Kanonkongen trænger til sin aftenthe. 
Cirkusteltet lukker selvom vi ku´ blive ved. 
Men nu vil vi bukke: Gi´ os lige en hånd. 



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

JEG ER SUR

For jeg er sur, sur, sur,

hele dagen lang.

Ja, jeg er sur, sur, sur,

hør min sure sang. 

Se mig, se mig – jeg er bare så sur.

Se mig, se mig – Ih hvor er jeg sur!

Tekst og musik af Pernille Germansen
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen 

Børnene er i bevægelse, mens 
der synges, så følelserne kan 
udtrykkes med hele kroppen. Byt 
sur ud med diverse andre følelser og 
leg, at I er sure, glade, triste osv.

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

TRANSPORTSANGEN

Nu tager vi på eventyr,

i mørke skove og fremmede byer.

Nu tager vi på eventyr,

ud og møde mærkelige dyr.

I min helikopter,

kom nu med, så tager vi afsted.

I min helikopter,

tæl til tre  så skal du se!

For så flyver vi afsted.

Så flyver vi afsted.

Så flyver vi afsted, afsted.

Ja, så flyver vi afsted.

Så flyver vi afsted.

Så flyver vi afsted.

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Herefter udskiftes Helikopter/flyve med 
andre køretøjer fx. Røde cykel/cykler, 
Grønne bus/kører, Sejlskib/sejler osv.

Forslag 
til leg:



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

DYRENE I ZOO

Nu ligger de og sover lige her,
små og søde som de er.
De er lange, de kan hvisle, 
de har ikke nogen ben.
Gæt nu hvad det er.

En slange, der kan sno sig. 
En slange, der kan sno sig...

Nu ligger de og sover lige her,
små og søde som de er.
De stribet, de kan brøle,
de har meget skarpe klør.
Gæt nu hvad det er? 

En tiger, der kan brøle, 
En tiger, der kan brøle...

Tekst og musik af Pernille Germansen 
Idé: Lise Hostrup Sønnichsen

Børnene ligger og sover og bliver ”tryllet” om til det dyr, 
der synges om. De vågner og bevæger sig som dyret i 
omkvædet. Find gerne selv på flere dyr, for eksempel 
elefanter, der kan trampe, giraffer, der kan løbe m.v. Med 
små børn gentages de samme dyr mange gange, 
mens man med ældre børn kan udfordre ved at 
lade dem gætte de nye dyr og selv finde på dyr.

Forslag 
til leg:

Nu ligger de og sover lige her
Små og søde som de er
De er grønne, de har tænder.
Og munden, den er stor. 
Gæt nu hvad det er? 

Krokodiller, der kan kravle,
Krokodiller, der kan kravle..

Nu ligger de og sover lige her
Små og søde som de er
De er hvide, de er sorte, 
og ligner lidt en bjørn. 
Gæt nu hvad det er? 

En panda, der kan trille. 
En panda, der kan trille...



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

Når bladene på træerne de spirer, 

så er det forår tag termovesten på, 

vi skal ud og gå, når det er forår. 

Så klatrer vi i høje træer, cykler i det lune vejr, 

finder fine biller, griner så det kilder. 

Når træerne de spirer, er det forår. 

Når bladene på træerne er grønne, 

så er det sommer, tag stråhatten på,

vi skal ud og gå, når det er sommer. 

Så skyder vi med vandpistol, løber i den varme sol,

spiller bold i haven, fylder bær i maven. 

Når bladene er grønne, er det sommer. 

Når bladene på træerne er brune, 

så er det efterår, tag regntøjet på, 

vi skal ud og gå, når det er efterår. 

Så danser vi i blæsevejr, i pytter får vi våde tæer,

bygger en varm hule, lytter til en ugle. 

Når bladene er brune er det efterår. 

Når træerne er helt uden blade, 

så er det vinter, tag flyverdragten på, 

vi skal ud og gå, når det er vinter. 

Så bygger vi en snemand, skøjter på det frosne vand,

skyder snebolde afsted, kælker hurtigt op og ned. 

Når træerne er nøgne, er det vinter. 

Denne sang er rigtig god at 
tegne og male og slappe af 
til. Hvis I har mulighed for 
det så tag gerne sangen 
med ud i skoven. Forslag 

til leg:

ÅRSTIDSSANG
Tekst og musik af Pernille Germansen

Idé: Lise Hostrup Sønnichsen 



HOPPELINE.DK
Hent musik og lydfil på:

I dette instrumentale 
nummer skal I udfor
ske,  hvordan I kan danse 
med resten af kroppen, når 
en legemsdel er ”klistret” 
fast til væggen, gulvet 
eller andet.

Forslag 
til leg:

TYGGEGUMMIKLISTERSANG
Tekst og musik af Pernille Germansen 

Idé: Lise Hostrup Sønnichsen


