
HOPPELINE, FRÆKKEFRØ 
OG DOKTOR DANS



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:
Leg, at I løber om kap og 
måske laver fald i en madras. 
Løb på forskellige måder: 
baglæns, sidelæns, på tæer, 
på hæl, med høje knæ, nede i 
knæ, stærkt, langsomt osv. 

BILLEDE 3:
Leg, at I skøjter rundt på 
gulvet: forlæns, baglæns, med 
hinanden i hånden, ned i knæ, 
lav hop, snur rundt osv. Brug 
evt. karklude under fødderne.

BILLEDE 5:
Leg, at I er ved vandet: 
svømmer, sopper, pjasker, 
sprøjter, dykker, sejler osv.

BILLEDE 7:
Leg, at I har heste: fang med 
lasso, skridt, rid i galob, spring 
(gerne over noget), leg heste-
vogn (to og to med sjippetov 
om maven), eller I kan strigle 
hesten, rense hove osv.

BILLEDE 9:
Find et sted, hvor I kan kravle 
op og hoppe ned (på en madras 
eller noget andet blødt) på 
skift.

BILLEDE 2:
Leg doktor og patient to og to. 
Og bevæg/dans med knæene, 
både når I står, og når I ligger 
ned. Syng eller spil sangen 
“Doktor Dans”.

BILLEDE 4:
Leg doktor og patient to og to. 
Og bevæg/dans med 
numserne, syng eller spil 
sangen “Doktor Dans”.

BILLEDE 6:
Leg doktor og patient to og to. 
Og bevæg/dans med armene 
på alle de måder, I kan finde 
på; i ryk, med spændte arme 
som en robot, i buer med 
slappe arme osv. Syng eller spil 
sangen “Doktor Dans”.

BILLEDE 8:
Leg doktor og patient to og to. 
Og bevæg/dans med 
hovederne på alle de måder, I 
kan finde på. Syng eller spil 
sangen “Doktor Dans”.

BILLEDE 10:
Leg doktor og patient to og to. 
Og bevæg/dans med maverne. 
Gør maven stor, tyk og fyldt 
med luft, og sug den ind og 
pust luften ud. Når I trækker 
vejret ind, så leg, at I snuser 
til en blomst, og når I puster 
ud, så leg, at I puster et lys ud. 
Spænd i maven, og gør den 
slap. Syng eller spil sangen 
“Doktor dans”.



Hoppeline og hendes ven Frækkefrø løber stærkt. 
De løber så stærkt, at Hoppeline falder og slår sit knæ. 

Løb stærkt 
som Hoppeline 
og Frækkefrø!



Hoppeline må hen til Doktor Dans, så hun kan kigge på knæet. 
Det skal danses væk, siger hun.

Prøv, om I 
kan danse med 

knæet!



Hoppeline og Frækkefrø skøjter,
men så falder Frækkefrø og slår sin numse.

Leg, at 
I skøjter og falder 
som Hoppeline og 

Frækkefrø!



Dans 
med numsen!

Frækkefrø må til Doktor Dans, så hun kan kigge på numsen. 
Det skal danses væk, siger hun.



Hoppeline og Frækkefrø svømmer i vandet, 
så Hoppeline får ondt i armen

Svøm som 
Hoppeline og 

Frækkefrø!



Hoppeline må til Doktor Dans, så hun kan kigge på armen. 
Det skal danses væk, siger hun.

Dans med 
armen!



Hoppeline og Frækkefrø rider på heste, 
men Hoppeline får en gren i hovedet, og det gør ondt.

Ud at ride 
på heste!



Hoppeline må til Doktor Dans, så hun kan kigge på hovedet. 
Det skal danses væk, siger hun.

Dans med
hovedet!



Hoppeline og Frækkefrø kravler op og hopper ned. 
Men Frækkefrø lander på maven, og det gør ondt.

Kravl op 
og hop ned 

som Hoppeline 
og Frækkefrø!



Frækkefrø må til Doktor Dans, så hun kan kigge på maven. 
Det skal danses væk, siger hun.

Dans med
maven!


