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HOPPELINE OG FRÆKKEFRØ
HJÆLPER TIL

Alle har så travlt, så travlt, 
at Hoppeline og Frækkefrø 

må hjælpe dem.



BILLEDE 1:
Leg, at I er postbude, der løber 
rundt og leverer breve. Brug fx 
avispapir, pinde, ærteposer eller 
andet småt, der kan transporte
res. Møder postbuddet sure eller 
søde hunde?

BILLEDE 3:
Leg, at I er fodboldtrænerne, der 
varmer spillerne op ved at: løbe, 
hoppe, bokse, trampe, sparke til 
bold, klappe osv.

BILLEDE 5:
Leg togleg. En styrer toget, en 
tager billetter, andre er passa
gerer, en anden sælger mad osv. 

BILLEDE 7:
Leg, at I er landmænd, der: 
malker ko, skovler møg, fodrer 
dyr, samler æg, kører traktor, 
plukker, hakker osv. 

BILLEDE 2:
Leg, at I er brandmænd, der: 
tramper på ilden, hiver brand
mandssprøjten ud og sprøjter 
med den, kravler på stiger, kravler 
gennem indgange med ild for at 
redde mennesker, kører brandbil 
osv. Brug evt. hulahopringe, stole 
eller andet, I kan kravle igennem 
uden at røre ilden. 

BILLEDE 4:
Leg dyrlæge og syge dyr. Måske 
kan I skiftes til at være dyr og 
dyrlæge to og to, eller måske skal 
I være dyrlæge og den voksne et 
sygt dyr eller omvendt. I bestem
mer, hvad dyret fejler – hvordan 
det behandles. Fx en fugl med en 
brækket vinge, en kanin med ondt 
i ørerne osv.

BILLEDE 6:
Leg, at I er kokke, der: skærer, 
rører, hakker, former, smager osv. 
Måske kan I bruge grydeskeer,
 kasseroller og andre ting fra 
legekøkkenet eller det rigtige køk
ken til at lave en lille koncert med 
eller lege køkken og restaurant
ind i fortællingen. 

BILLEDE 9:
Bevæg jer til sangen “Racer
bilen” fra “Hoppelines Hoppe
lopper”. Stop sangen, og leg, 
at I er mekanikere, der: hæver 
bilen (op og stå på armene med 
benene op ad væggen), vasker 
bilen, hælder olie på, 
skruer på motoren osv., og kør 
så videre igen, når bilen er klar!

BILLEDE 8:
Leg, at i er pedeller, der: fejer, 
pudser vinduer, skruer, maler, 
slæber kasser osv. Lad rummet/
lege pladsen inspirere til, hvad der 
skal fikses. 

BILLEDE 10:
Lig og slap af til sangen “Jeg ligger 
bare her” fra “Hoppelines Hop
pelopper”. Brug evt. måtter eller 
tæpper. Måske kommer den vok
sne rundt og løfter på og ryster lidt 
med jeres arme og ben og “samler” 
jeres krop med dybe tryk. 

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!



Frækkefrø hjælper postbuddet med at dele breve ud.

Ud og dele 
breve ud!



Hoppeline hjælper brandmanden med at slukke brande.

Ud og 
slukke ild! 



Frækkefrø hjælper fodboldtræneren med at varme op.

Nu skal I 
varme op!



Leg dyr og 
dyrepassere!

Hoppeline hjælper dyrlægen med de syge dyr.



Frækkefrø hjælper med at køre tog.

Ud og 
køre tog!



Hoppeline hjælper kokken.

Leg kokke i et 
travlt køkken!



Frækkefrø hjælper bondemanden.

Hvad hjælper 
Frækkefrø bonde

manden med? 



Hoppeline hjælper pedellen.

Hvad hjælper 
Hoppeline 

pedellen med?



Frækkefrø hjælper mekanikeren.

Hvad hjælper 
Frækkefrø 

mekanikeren med?



Hoppeline og Frækkefrø er trætte og må hvile.

Læg jer 
og slap af!


