
INTRO MARIE
Kan I huske, at Hoppeline og Frækkefrø skulle samle 
ingredienser til den grønne trylledrik, som kunne gøre 
Kong Grøn rask? Nu skal vi lege, at vi samler ingredi-
enser til en trylledrik.

BESKRIVELSE
1. Udgave: Børnene skal rundt på legepladsen eller 
på et grønt område og samle ting ind til den grønne 
trylledrik. De skal samle til gryden er fuld. Legen leg
es som fantasileg, hvor børnene plukker fra buske og  
træer og samler fra jorden. 
2. Udgave: Den voksne gemmer fx bær, mandler, 
frugt og grønt på legepladsen i små poser. Aktivite
ten slutter af med, at en grøn trylledrik serveres for 
børnene. Se opskrift på www.hoppeline.dk

GØR DEN MERE ENKEL
• Lav den som fantasileg, som i udgave 1.

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Udgave 1: Den voksne siger bestemte ting børnene 

skal finde, fx find 5 blade, tre sten, 5 pinde osv.
• Udgave 2: Børnene skal både finde ingredienser og 

være med til skære frugt og grønt ud og servere. 

DET SKAL DU BRUGE:
• En kæmpestor spand eller gryde
• Grønt naturområde med blade, 

sand, sten, bær osv. eller forskel
lig frugt og grønt

• Evt. plastposer og ingredienser 
til en smootie. Se opskrift 
www.hoppeline.dk

DEN GRØNNE TRYLLEDRIK



INTRO MARIE
Kan I huske det lille egern fra historien, som kastede 
nødder i hovedet på ræven? Nu skal I prøve, om I er lige 
så gode som Lille Egern til at kaste 

BESKRIVELSE
Der trækkes en linje op, som børnene stiller sig bag 
ved. Tre spande med hver sit billedekort på stilles i 
forlængelse af hinanden, så Hoppelinemålet står 
nærmest linjen. Frækkefrø målet står næstefter og 
til sidste egernmålet. Børnene skal nu se, hvor gode 
de er til at ramme spandene. Der skal være forskel i 
størrelse og afstand på spandende, så den tættest 
ved linjen, er den nemmeste at ramme.

GØR DEN MERE ENKEL
• Brug store spande og ærteposer
• Hæng hulahopringe i tre størrelser op, så børnene 

kan kaste igennem dem
• Brug tomme mælkekartoner, og leg legen som 

bowling

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Børnene skal selv finde 10 naturting, de kan kaste med
• Leg den gerne i skov eller ved strand
• Lav legen til konkurrence med points 

DET SKAL DU BRUGE:
• Tre kastemål, fx spande eller 

hulahopringe 
• Forskelligt kasteskyts, fx 

sten, ærteposer, bolde, kogler, 
kastanjer 

• Tre bevægelseskort: Hoppeline, 
Frækkefrø og egern (evt. et 
stykke tape til hvert kort)

• Noget til at markere en linje 

DET LILLE EGERNS KASTEKONKURRENCE



INTRO MARIE
Kan I huske den sure jæger, der ville skyde det flotte rådyr 
i skoven? Hoppeline og Frækkefrø reddede rådyret, men 
måtte flygte for jægeren. Nu skal I også prøve, om I kan 
løbe fra jægeren.

BESKRIVELSE
Legen er inspireret af den gamle leg ”Alle mine kyllinger 
kom hjem”. Børnene står bag en linje et godt stykke væk 
fra den voksne med hånddukken. Jægeren (fangeren) står 
et sted midt imellem. Marie kalder nu: ”Alle mine rådyr 
kom hjem”, og børnene skal løbe ned til den voksne bag 
linjen, uden at blive fanget af jægeren undervejs. De, der 
bliver fanget, bliver til jægere eller jagthunde.

GØR DEN MERE ENKEL
• Lille afstand, fanger gør det nemmere for børn at 

slippe forbi. 

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Den voksne bestemmer, hvordan børnene skal bevæ ge 

sig for at komme ned bag linjen. Brug bevægelseskor
tene, fx ”Alle mine skærmdyr kom hjem”, og børnene 
skal gå baglæns, ”Alle hunde kom hjem” og børnene 
skal kravle.

• Leges som stikbold, hvor jægeren skal ramme børnene 
med blød bold for at fange dem.

DET SKAL DU BRUGE:
• To voksne, hvoraf den ene 

er den sure jæger (fanger), 
og den anden står evt. med 
Mariehønehånddukken og 
bruger den til at kalde med

• Brug evt. de forskellige 
billedkort til visuelt at 
huske børnene på be væg
elserne

DEN SURE JÆGER KOMMER



INTRO MARIE
Korn er sundt at spise i brød og grød, men det er også 
dejligt at tage fodbad i. Prøv om I kan finde alle de 
gode ting, der er gemt i kornet, med jeres tær!

BESKRIVELSE
Fyld korn/kerner/kastanjer/ris/majs i en stor balje, 
og lad børnene tage kornfodbad. Eller brug sand
kassen. Gem en masse mindre ting dernede. Børnene 
skal nu prøve, om de kan finde dem med deres bare 
tær. De må ikke bruge hænderne. 

GØR DEN MERE ENKEL
• Børnene må bruge hænderne

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Børnene skal have lukkede øjne

DET SKAL DU BRUGE:
• Stor balje, en masse korn eller 

majs, ris eller kastanjer
• Alternativt ryd alle ting fra 

sandkassen og brug den

FODFISKERI I DET GYLDNE KORN



INTRO MARIE
Kan I huske General Grille? Han gik i krummer, fordi hans bolle var så dårlig, og nu har han 
brug for at blive lavet på ny. I skal skiftes til at være den, der er buger, og den der lave burger. 

BESKRIVELSE
Legen er en slags massageleg. Børnene går sammen to og to. Den voksne opfinder be
vægelser og demonstrerer på et barn. Børnene skiftes til at være en burger og den, som 
laver burgeren.  1. barn lægger sig på maven, mens 2. barn laver bevægelser med hænderne 
på ryggen af det første barn. 
• Først laves dejen til burgerbollen (ingredienser blandes, der æltes og formes (dybe tryk) og 
bages (krammes). 
• Der skæres (skærebevægelse med håndkant), der kommes løg, ketchup, tomat, salat osv. 
på (forskellig berøring af ryggen).
• Den anden del af burgerbollen lægges ovenpå (2. barn lægger sig ovenpå 1. barn). Husk 
at pointere, at hovedet skal være frit. Snak med børnene om, at de skal holde øje med, om 
”burgerbøffen” har det godt. 
• Til slut spises (kildes). Derefter bytter børnene plads og starter forfra.

GØR DEN MERE ENKEL
• Lav øvelsen siddende eller stående
• Brug to madrasser, og lad kun den voksne udføre bevægelserne på skift på hvert barn. 

GØR DEN MERE UDFORDRENDE:
• Gå sammen tre personer/børn, hvor bøffen skal lægge sig imellem de to burgerboller
• Lad børnene selv finde på ting, der skal på burgeren

DET SKAL DU BRUGE:    Tørt blødt underlag 

GENERAL GRILLES BURGERLEG



INTRO MARIE
Kan I huske, at Hoppeline næsten ikke kunne trække 
gulerødderne op? Nu skal I prøve at være gulerødder, 
der er svære at trække op.

BESKRIVELSE
Børnene er gulerødder og ligger på maven i en rund
kreds med hovederne ind mod midten og holder 
hin anden i hænderne. Den voksne er Hoppeline, der 
vil trække gulerødderne op. Hun trækker i børnenes 
fødder, mens børnene forsøger at holder kredsen. Når 
et barn bliver trukket løs, danner de resterende børn 
lynhurtigt kredsen igen og barnet, der er trukket ud, 
hjælper den voksen med at trække.

GØR DEN MERE ENKEL
• Et par voksne med i kredsen
• Få gulerødderne til at bevæge sig ved at kilde/

massere fødderne

GØR DEN MERE UDFORDRENDE:
• Børnene skal selv trække uden den voksnes hjælp

DET SKAL DU BRUGE:
• Plads til en stor rundkreds 
• Tørt underlag

HOPPELINE TRÆKKER GULERØDDER OP



INTRO MARIE
Nogen gange er det godt at komme først, især hvis 
man har en tyr efter sig. Nu skal I prøve, hvor hurtigt I 
kan komme afsted som forskellige dyr.

BESKRIVELSE
Del børnene i to hold, og lad hvert hold trække fire 
kort. Børnene står på række efter hinanden i deres 
to hold. Den forreste i hver række vender på samme 
tid det øverste kort. De to børn skal nu bevæge sig, 
så hurtigt de kan, ned til den anden kegle og tilbage, 
på den måde, kortet viser, fx hund/kravle eller hest/
løbe. Når de er tilbage, kan det næste barn i rækken 
vende det næste kort. 

GØR DEN MERE ENKEL
• Lille afstand
• Tag konkurrencen ud og lav en række, hvor det 

spændende så er, hvem der trækker hvad  

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Større afstand
• Udvid med anden form for stafet, fx kartoffelløb, 

sækkeløb
• Find billeder af andre dyr og inddrag dem

DET SKAL DU BRUGE:
• To hold
• To bunker med bevægelseskort, 

fx giraf, skærmdyr, Hoppeline, 
hund, bil, hest, Marie, slange, 
Frækkefrø

• To kegler pr. hold eller andet, der 
markerer, hvor man skal løbe fra 
og til

HOPPELINES STAFET



INTRO MARIE
Hoppeline og Frækkefrø og alle de andre dyr elsker at danse, 
især til fest. Nu skal I danse som de forskellige dyr.

BESKRIVELSE
Når musikken spiller, bevæger børnene sig, og når den stop
per, skal de stå helt stille. Det kort, den voksne præsenter
er, bestemmer, hvordan børnene skal bevæge sig. Hvert be
vægelseskort repræsenterer en bevægelse, som børnene 
skal tage med ind i dansen. Den voksne eller Marie siger fx: 
”Nu danser vi Skærmdyrets dans, og han bevæger sig altid 
baglæns, så man kan se hans skærm”. Efter næste stop tages 
et nyt kort med en ny bevægelse.

GØR DEN MERE ENKEL
• Brug kun et eller to kort
• Alle er med hele tiden

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Børnene tages ud, når de bevæger sig ved stop af musikken. 

Lad evt. de børn, der er gået ud, bestemme bevægelseskort. 
• Lav dansen som stoledans, hvor en stol fjernes ved stop. 

Den, der ikke får en stol, ryger ud. 
• Sæt kortene fast på de forskellige stole. Den stol og det kort, 

man får, bliver afgørende for, hvordan man skal bevæge sig, når 
musikken spiller igen – børnene gør altså her noget forskelligt.

• Lad børnene selv finde på forskellige dyr.

DET SKAL DU BRUGE:
• Musikafspiller, god 

musik eller tromme. 
Find Hoppelines egen 
musik på 

 www.hoppeline.dk
• Udvalgte billedkort: 

slange, Sallly Sukker
top, General Grille, 
Hunden, Sodavands
monstret osv.

HOPPELINE OG FRÆKKEFRØENS FESTDANS



INTRO MARIE
Kan I huske, at Hoppeline og Frækkefrø fik sved på 
panden ved at være med på Bulldogs forhindrings-
bane? Nu skal I prøve en forhindringsbane.

BESKRIVELSE
Lav en forhindringsbane på hele legepladsen. Ind
drag elemeter som klatrestativer, felter tegnet med 
kridt, gynger man skal kravle under, borde man skal 
op over, under eller springe fra. Suppler op med be
vægelseskortene til at fortælle, hvordan børnene 
skal bevæge sig på strækninger uden redskaber. Fx 
kravle som hunden Harry, hoppe som Hoppeline, kry
be som slangen, løbe som hesten og gerne springe 
over noget undervejs…..

GØR DEN MERE ENKEL
• Brug kun kort, evt. kun 4 poster rundt i en firkant

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Brug hele legepladsen, og inddrag alle redskaber
• Tag tid
• Lad børnene være med til at bygge forhindrings

banen
• Lad børnene være med til at finde på forskellige te

maer til forhindringsbanen, fx en tur i junglen

DET SKAL DU BRUGE:
• Alle bevægelseskort 
• Kraftig tape eller andet, der kan 

holde kortene på ruten

BULLDOGS FORHINDRINGSBANE



INTRO MARIE
Kan I huske, at Hoppeline og Frækkefræ var på besøg hos bierne, 
der samlede nektar for at lave honning. Der var også en dum 
hveps, som ville stjæle honning og stikke. Nu skal I prøve at sam-
le nektar og undgå hvepsen.

BESKRIVELSE
Spred en masse ting ud over et areal med plads til løb (brug fx 
sandkasseting, kastanjer, sten, pinde eller andre naturelemen
ter, som børn nemt kan bære). Lav nogle bikuber, fx af hulahop
ringe, hvor børnene har helle. Børnene skal nu ud af bikuberne 
og hente tingene – ”nektar” – uden at blive ”stukket af hvep
sen” (fangeren). De må kun tage en ting ad gangen.  Når de 
bliver stukket, skal de aflevere en ting til hvepsen som pant for 
deres frigivelse. Legen slutter, når alle tingene er i ”bikuberne”. 

GØR DEN MERE ENKEL
• Ingen fanger  børnene skal bare finde en masse ”nektar” og 

fylde deres cirkel op

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Hvepsen kan stjæle ting fra kuben, når der ikke er et barn i 

ringen
• Børnene skal hver finde 5 ting, der kan være nektar inden le

gen begynder
• Et barn er fanger
• Flere fangere

DET SKAL DU BRUGE:
• En masse ting
• Hulahopringe, sjippe

tove eller tegnede 
cirkler

HVEPSEN KOMMER



INTRO MARIE
Hoppeline og Frækkefrø må slås med vanedyrene flere 
gang. Nu skal I prøve at slås, men I skal huske at lave 
regler og give hånd før og efter kampen, så I ikke bliver 
rigtig uvenner!

BESKRIVELSE
Brydeleg: Børne sættes sammen to og to, så de match
er i højde og drøjde. Der markeres en linje mellem dem. 
Regler aftales, fx en kamp varer max 10 sek., man må 
ikke skubbe, kradse, nive, bide, hive i hår, slå eller røre 
hinandens ansigter. Hvis den ene siger stop, skal der 
stoppes med det samme. Man giver hånd før og efter 
kampen. Børnene brydes to ad gangen. De går ned på 
knæ og tager fat om hinandens skulder. Det glæder 
om at få den anden ned at ligge på 10 sek.

GØR DEN MERE ENKEL
• Børnene lægger sig på maven med front mod hin

anden, strakte arme og hænderne på en bold mellem 
sig. På signal glæder det om at hive bolden til sig. 

• Børnene står ryg mod ryg og skal skubbe hinanden. 
Den der først kommer over på modstanderens side 
af stregen har vundet.

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Børnene står op og brydes

DET SKAL DU BRUGE:
• Stor sandkasse fri for ting eller 

en stor madras 

KAMPEN MOD VANEDYRENE



INTRO MARIE
Kan I huske de små trolde i skoven? De elsker at lege 
en leg, der hedder ståtrold. Den skal I prøve nu.

BESKRIVELSE
Fangeleg: Placer flere hulahopringe eller tegn 
cirkler op på et område med god plads. Læg et be
vægelseskort ved hver ring. En voksen er fanger. Når 
et barn bliver fanget, føres han/hun til en af ringene. 
Et barn kan befri et andet barn ved at de sammen gør 
den bevægelse, som kortet ved cirklen viser, fx kravle 
snurre, krybe, svinge.

GØR DEN MERE ENKEL
• En anden voksen er med og kan vise børnene, 

hvordan man befrier
• Samme bevægelse ved alle cirkler

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Et barn er fanger 
• Det barn, som er befrier, skal kravle igennem det 

fangede barns spredte ben, før bevægelsen laves
• Børnene falder i søvn, når de fanges og skal slæbes 

til en cirkel af to kammerarter, før de kan befries

DET SKAL DU BRUGE:
• Alle bevægelseskort
• Flere hulahopringe, sjippetove 

eller tegnede cirkler

STÅTROLD



INTRO MARIE
Kan I huske, at Hoppeline og Frækkefrø kørte i racer biler 
og red på vilde heste? Nu skal vi også lege racerløb.

BESKRIVELSE
Lav en racerrute på legepladsen eller i gymnastiksalen. I 
hvert hjørne lægges et bevægelseskort. Børnene skal nu 
race rundt så mange omgange, de kan nå på 5 min. Fra 
hjørnet med hesten skal de løbe i galop til næste hjørne. 
I næste hjørne ligger Skærmdyret, og herfra skal de gå 
baglæns til næste hjørne, hvor Hoppeline ligger og her
fra skal de hoppe osv. Lav gerne en opvarm ningsrunde, 
hvor hestene er i skridt, og bilen i første gear.

GØR DEN MERE ENKEL
• Brug kun kortet med bil og hest. Lav skridt/1. gear på 

det ene stræk, trav/2.gear på det næste, galop/fuld 
gas på det næste, baggear/baglæns gang på det sid
ste stræk.

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Børnene skal putte en lille sten i en kop eller tegne 

en lille streg på et papir for hver omgang, de når. 
som tælles sammen til sidst. 

• Længere rute
• Flere bevægelseskort
• Længere tid

DET SKAL DU BRUGE:
• Fire bevægelseskort: Heste, 

Skærmdyret, bilen, Hoppeline
• En fløjte eller klokke
• Evt. en bunke sten og en kop 

eller papir og blyant til hvert 
barn 

HOPPELINES OG FRÆKKEFRØS RACERLØB



INTRO MARIE
Når Kong Grøn holder fest, leger vi altid Kong Grøns efter følger. 
Nu skal I prøve at lege den. Stil op på en række. Den, der er for-
rest, bestemmer, hvordan hele rækken skal bevæge sig.

BESKRIVELSE
Legen er inspireret af den gamle leg ”Kongens efterfølger”. Den 
forreste i rækken bestemmer, hvordan man skal be væge sig 
rundt. Efter et stykke tid bytter man, så den forreste går ned 
bagerst i rækken, og den næste i rækken bestemmer. I denne 
leg er det godt at lade sig inspirere af dyr, så man får forskel
lige kvaliteter ind i bevægelserne. En løve og en hund kravler 
forskelligt, og en kænguru og en frø hopper forskelligt (ping
vin, kanin, slange, krabbe, hest, søløve, tiger, elefant, giraf osv.) 
Brug også bevægelseskortene som inspiration.

GØR DEN MERE ENKEL
• Den voksne er forrest hele tiden 

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Legen udvides ved afslutningen til en fangeleg. Rækken 

af børn gøres til en ”slange” (børnene holder fast om livet 
på hinanden). Slangen skal forsøge at bide sig selv i halen. 
De, der er bagerst i rækken, er halen, som skal beskytte sig 
mod at blive bidt af hovedet.

• Udvid til to rækker (slanger), hvor begge slangehoveder 
skal forsøge at bide den anden slanges hale.

DET SKAL DU BRUGE:
• God plads til bevægelse
• Evt. bevægelseskort

KONG GRØNS EFTERFØLGER



INTRO MARIE
Hoppeline og Frækkefrø elsker at smage nye ting. De 
har madmod. Nu skal I prøve at smage på noget med 
lukkede øjne. Prøv om I kan gætte, hvad det er.

BESKRIVELSE
Legen kan med fordel laves som skattejagt med for
skellige smagsposter. Børnene får bind for øjnene 
ved hver post. Foran dem placeres tre forskellige 
slags frugt eller grønt i sin hele form. Den voksne 
giver børnene en bid af en af de tilsvarende føde
varer. Børnene skal smage og gætte, hvad det er og 
dernæst føle sig frem til, hvilken af de tre fødevarer 
foran på bordet der er den rigtige. 
Der kan med fordel laves flere poster, hvor børnene 
smager på forskellige ting. 

GØR DEN MERE ENKEL
• Bindet tages af øjnene efter smagning
• Udelukkende som føleleg så fødevarer ikke behøves 

GØR DEN MERE UDFORDRENDE
• Gæt forskellige fødevarer og smagsvarianter: Sødt, 

bittert, salt…

DET SKAL DU BRUGE:
• Forskellig slags frugt eller 

grønt, et stykke i hel form og 
et stykke skåret i små, mund
rette stykker

• Skåle
• Tandstikker af hygiejne hensyn
• Blindebriller eller tørklæder
• Viskestykke til at skjule mad

varene

SMAGS- OG FØLE-KIMSLEG



Kære pædagog

På disse kort er 15 forskellige lege, som tager udgangspunkt i Hoppeline 
universet. Kortene er lavet i et materiale, der egner sig til legepladsen. Mange 
af legene er inspireret af gamle lege, og vil derfor være genkendelige. De 
varierer i sværhedsgrad, og der gives forslag til, hvordan man kan graduere og 
variere dem. Hvert kort har en intro – brug evt.  Mariehånddukken her.

Legene kan bruges om eftermiddagen, når I har fortalt om formiddagen, eller 
de kan bruges de dage, hvor I holder pause med fortællingen. Udvælg gerne et 
par lege, som I leger flere gange. 

Efterhånden som I kommer igennem legene, får I og børnene måske nogle 
yndlingslege. Læg gerne kortene frit fremme på legepladsen, eller hæng dem 
op, så børn og voksne sammen kan finde inspiration til fællesleg. 

Som med fortællingerne opfordrer vi til, at man leger med de børn, der har lyst 
til at være med og ”lokker” de mere skeptiske med efterhånden, som de bliver 
motiveret af de medvirkende børns glæde. Legene er berammet til mellem 
1020 minutter. Med til legekortene hører nogle bevægelseskort, som kan bru
ges i de forskellige lege. I kan finde flere lege, massagefortællinger, tegneark, 
opskrifter m.m. på www.hoppeline.dk


