
I det næste lange stykke tid kommer du måske til at høre dit barn fortælle om en kanin 
ved navn Hoppeline, Frækkefrøen og en fortællende mariehøne.

Dit barns dagtilbud deltager nemlig i Projekt Hoppeline. Hjertet i projektet er bevægel
ses  fortællinger, hvor børn og voksne sammen leger handlingen.   

Du kan følge med derhjemme på hjemmesiden hoppeline.dk, hvor fortællinger og illu
strationer ligger klar til gratis brug. Her findes også tegneark, madpakkeopskrifter, lege, 
massagefortællinger og meget andet, der passer til fortællingerne. Hoppelines rytmiske 
børnemusik ligger både på Spotify og på hjemmesiden. Vi håber, I har lyst til at danse 
med derhjemme.

Ved at bruge nogle af disse ekstra aktiviteter derhjemme sammen med dit barn kan du 
understøtte den læring, der foregår i dagtilbuddet. 

På vegne af projekt Hoppeline
Med venlig hilsen 

Lise Hostrup Sønnichsen 
Projektleder

KÆRE FORÆLDER

Projektet er arrangeret af Videncenter for Sundhedsfremme/UC SYD og 
det Nationale Videncenter KOSMOS. Projektet er støttet af Nordea-fonden og 

gratis at deltage i for daginstitutioner, dagplejegrupper og indskolingsgrupper.



I morgen skal vi høre, hvad der så skete...
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I kong Grøns rige bor en masse dyrefamilier med søde dyre
unger og deres forældre. Der bor fx snegle.

Vis med to fingre, hvordan sneglesporene snor sig i haven. 
Fortsæt gerne med selv at finde på flere dyr og dertil høren-
de bevægelser. Lad også barnet få ideer, eksempelvis: edder-
kopper, ræve, sommerfugle, slanger, gedder, ænder, grise osv.

Der bor også to venner som er glade for at hoppe. 
Det er kaninen Hoppeline og frøen Frækkefrø. 

Brug begge hænder til rytmisk at ”hoppe” med to fingre hen 
over barnets ryg – se tegningen herunder

En dag faldt der et lille monster ned fra himlen. 

Lav cirkler ned over ryggen.

Det lille monster var en bissebøvs og bed alle dyreungerne, så 
de også blev til små bissebøvser.

Nip forsigtigt med fingrene på hele barnets ryg.

Bissebøvsen var slem fordi den savnede sin mor, så Hoppeline 
og hendes venner måtte ud i verden for at finde Bissebøvsens 
mor. De løb hen til professor Pindsvins hule for at få hjælp. 

Hop med fingrene på barnets ryg.

MASSAGEFORTÆLLING

DA BISSEBØVSEN FALDT NED FRA HIMLEN    
Læs fortællingen efter du og dit barn har set på billedet på næste side. 
Sid, så du med din hånd forsigtigt kan lave de viste bevægelser på barnets ryg. Hvis dit 
barn viser dig, at han/hun ikke bryder sig om berøringen, så undlad den  og prøv eventuelt 
igen næste gang, du fortæller historien.

Det landede med et ordentlig plask. 

End i et plask, hvor du med fingrene viser, hvor vandet sprøjter hen.




