Emneord: HOPPE
Øvrige fokusord:
Grave / Hoppe fremad (og tilbage) / Spænde

Remser i forløbet:
Harehop fra bogen Musetrin og troldetramp
Denne kan både bruges som massageremse, hvor man laver de små massagebevægelser, der
beskrives på illustrationen, og som hoppe-remse, hvor børnene hopper rundt og leger, at de graver
efter gulerødder.

Kanin fra bogen Hvem er jeg - Husdyr
Remsen læses højt, og børnene gætter / snakker med på rimordet. De mindste får lov til at kigge
med på tegningen, mens de lidt større børn måske først skal lytte og prøve at gætte dyret, før de ser
på billedet. Man kan også holde en hånd over højre side, indtil dyret er gættet.

Frøen fra bogen Lyt til løven
Her sidder vi i stillingen som på tegningen, mens remsen siges. Derpå springer alle rundt mellem
hinanden, og siger haps, mens vi fx slår hænderne sammen efter fluer. Tilbage på plads, hvor
remsen siges igen. Frøen kan også lave lidt ”udstrækninger” osv. før hoppet (flere ideer på
tegningens vejledninger).

Kænguru fra bogen Snakkepakker
Hoppesang, hvor vi først læser eller synger teksten og taler om kænguruen (synges på melodien
Sur, sur, sur, lille bi omkring). Så ud på gulvet, hvor vi hopper rundt og synger sangen sammen.

Amokhop fra bogen Fagter & grimasser
En god pause-hoppeleg, hvor børnene kan ”krudte af”, ved at remsen prøves nogle gange. Man kan
finde på en bevægelse, som børnene skal udføre mellem hver omgang. Fx skal de ned på gulvet og
op igen, trille en tur, lægge sig på maven, have hænderne i gulvet eller andet. Se mere på tegningen.

Leg videre med temaet:
Hop videre ud i verden - rundt i huset, ud på legepladsen, ud i skoven måske. Kan børnene finde
dyr, der hopper? Og hvilke andre ting kan eventuelt hoppe? Vi prøver med bolde og forskellige
legesager og taler om, hvorfor noget kan hoppe, og andet ikke kan. Og hvorfor hopper nogle dyr,
mens andre dyr bevæger sig på helt andre måder? Vi finder steder, hvor det er godt at hoppe, og
taler om, hvor det ikke er så nemt at hoppe. Og selvfølgelig skal der findes ting at hoppe over:
vandpytter, sten og grene, en lille hjemmelavet mur osv.
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