
HOPPELINE TRØSTER 
DEN LILLE BISSEBØVS



BILLEDE 1:
Tal om følelser og bevæg jer til 
sangen “Jeg er sur” fra Hoppelines 
Hoppelopper 2. Børnene er i b evæg
else, mens der synges, så følelserne 
kan udtrykkes med hele kroppen.
Leg til Monstersangen fra 
Hoppelines Hoppelopper 1.

BILLEDE 3:
Leg, at I er ræveunger, der fx: løber 
efter sommerfugle, snuser, klør sig, 
hiver i pine (tøjklæde), tisser, tumler, 
svømmer, ryster sig m.v. 
Leg til Monstersangen fra Hoppe
lines Hoppelopper 1.

BILLEDE 5:
Leg, at I er oddere, der svømmer, rul
ler, slår kolbøtter i vandet og fanger 
fisk. Byg huler ligesom odde ren. 
Brug evt. ærteposer eller lign. som 
fisk, som børnene skal “svømme” 
ud og fange ved at krybe rundt og 
bringe tilbage til hulen for at spise. 
Når ”fisken” er spist, bliver den til en 
ny ”fisk”, der kan fanges. 

BILLEDE 7:
Leg, at I er bange pindsvin, som skal 
trøstes og foldes ud. Leg, at I ruller 
som pindsvinet og Hoppeline. Eller 
leg pindsvin, der leder efter mad: 
biller, snegle m.v. Måske bliver den 
voksne til et sovende pindsvin, som 
”billerne” må liste sig forbi. Måske 
vågner ”pindsvinet” og prøver at 
fange “billerne”?

BILLEDE 9:
Leg gemmeleg. Brug sangen “Marie 
har gemt sig” fra Hoppelines Hoppe
lopper 2., hvor et barn ad gangen 
gemmer sig under et tæppe evt. 
sammen med en voksen.

IDEER TIL LEG OG BEVÆGELSE
BILLEDE 2:
Leg, at I er kronhjorte, der får plaster 
på, finder mad og løber stærkt. Find 
noget som kan være træstammer og 
grøfte, som hjortene må springe over.

BILLEDE 4:
Leg, at I er harer, der: laver huler, 
hopper, spiser og lytter. Kommer der et 
farligt dyr? Så må de ned i hulen! 
Leg “trække gulerødder op” ved at 
ligge på maven og holde hinanden i 
hænd erne, mens den voksne trækker 
blidt i benene. “Gulerødderne” skal 
selv følgelig kildes fri for snavs, når de 
er hevet op af jorden. 

BILLEDE 6:
Leg tumleleg. Den voksne er en stor 
tudsemor, som skal bære sine unger 
på ryggen ned til vandhullet. Hvor 
langt kan “tudsen” kravle, før “tudse
ungerne” falder af? Alternativt kan I 
lege, at børnene er tudsemødre, der 
skal bære unger på ryggen (ærteposer, 
bamser eller lign.).

BILLEDE 8:
Leg listemonstre, kravlemonstre, 
hoppemonstre, drejemonstre, løbe
monstre, store og små monstre m.v. 
Leg til “Monstersangen” fra Hoppe
lines Hoppelopper 1. 

BILLEDE 10:
Dans til sangen “Doktor Dans”. Syng 
den gerne selv, så børnene kan være 
med til at bestemme, hvor på kroppen 
det gør ondt, og dermed hvilken 
kropsdel der skal danses med. Sangen 
kan bruges til at repetere, hvor de 
forskellige dyr i fortællingen blev bidt. 

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

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



Hoppeline er glad og hopper afsted. Men hov, hvem er det, der græder? Det er en 
lille Bissebøvs, der savner sin mor. Hoppeline vil trøste, men Bissebøvsen er bange. 
Den bider Hoppeline i armen og løber. Hoppeline sætter plaster på armen og følger 
efter Bissebøvsen for at trøste den.

Leg 
monsterleg!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. 
Hoppeline møder en kronhjort, som halter. Bissebøvsen har bidt den i benet. 
Hoppeline sætter plaster på kronhjorts ben, så den igen kan løbe.

Leg, at I 
er kronhjorte!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. 
Hoppeline møder en ræv, som skriger: “Wwaaauuuuhhhh!” Bissebøvsen har bidt 
den i rumpen. Hoppeline sætter plaster på rævens rumpe, så den igen kan lege.  

Leg, at I
er ræve!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. 
Hoppeline møder en hare, der ryster af skræk. Bissebøvsen har bidt den i øret. 
Hoppeline sætter plaster på øret, så haren igen kan lytte og hoppe.  

Leg, at I
er harer!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. 
Hoppeline møder en odder ved åen, som vasker sin mave. Bissebøvsen har bidt den i 
maven. Hoppeline sætter plaster på, så odderen igen kan svømme og lege i vandet.  

Leg, at I
er oddere ved

 åen!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. Hun møder en tudsemor, 
som kravler med en fod dinglende efter sig. Alle dens unger er faldet af hendes ryg og 
ligger og spræller i græsset. Bissebøvsen har bidt tudsemor i foden. Hoppeline sætter 
plaster på foden, så tudsen igen kan hoppe og kravle og bære sine tudseunger.

Leg tudsemor 
og tudseunger!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. 
Hoppeline ser et pindsvin, som er rullet sammen til en lille bold med pigge. Den er 
bange for Bissebøvsen. Hoppeline trøster pindsvinet og folder det ud, så de kan 
rulle sammen på bakken. De griner begge to.  

Leg Hoppeline 
og pindsvinet!



Hoppeline leder efter Bissebøvsen, så hun kan trøste den. Hoppeline møder en stor 
monstermor med en stor hat og tårer i øjnene. Monstermoren spørger efter Bisse
bøvsen – hendes lille monsterunge. Nu leder de sammen videre efter Bissebøvsen.

Find på 
forskellige monstre, 

og bevæg jer 
som dem!



Hoppeline og monstermor leder efter Bissebøvsen. “Snøft”, lyder det nede fra 
tønden. ”Kuk, kuk, lille Bissebøvs”, råber monstermor og banker på tønden. ”Kuk, 
kuk og Bøøhh”, svarer Bissebøvsen og springer op af tønden. Bissebøvsen bløder på 
sin finger, for den har stukket sig på pindsvinets pigge. Hoppeline sætter plaster på 
Bissebøvsens finger, og så leger de alle tre gemmeleg. Nu er Bissebøvsen glad igen 
og bider ikke mere.

Leg 
gemmeleg!



Hoppeline kalder på alle dyrene og tager dem med hen til søde 
Doktor Dans. Doktor Dans renser alle dyrenes sår og sætter 
nyt plaster på. Så siger hun: “Og nu skal vi danse det væk!” 
Og så danser de alle sammen og bliver gode venner med Bissebøvsen.

Dans 
til sangen 

Doktor Dans


