
Hanne og Britta hoppeline projekt. 

Sjovt er sundt 
Tid.     : maj - juni - juli 2019.  
Børn.  : 2 - 3 år ( 0 - 2 år deltager i det de kan og vil) 
Rammer : et rum uden legetøj som forstyrre. (Køkkenet) 

Hoppeline og Frækkefrø hjælper til. 

Bogen læses/fortælles/ leges dagligt så børnene bliver fortrolige med bog og hånddukker. 
Vi vil dagligt høre musik fra cd`en med hoppeline og frækkefrø. 

Hoppeline og frækkefrø inspirere til bevægelse - fantasi - læring på mange planer ud fra læreplaner 
som vi jo arbejder med. 

Fx. Robusthed.           : bevægelse er sundt og fysisk aktivitet giver overskud til at klare modstand 

      Selvregulerende.  : er når børn lære at sige fra, når de ikke har lyst til atvære med mere. 

     Behovudsættelse. :  vi lære afvente på tur v. Dialog og medbestemmelse 

    Nysgerrighed.      :  at vi dagplejer leger med og går forrest, bliver børnene nysgerrige på det vi              
gør 

    Vedholdenhed.    : betyder de bliver ved med at øve, indtil de kan. 

Automatisering.     : er når børn ikke længer behøver at tænke over hvordan de kan hoppe - danse, 
men bare gør det 

Gode omgangsformer : det sociale kommer når vi sammen gør noget, har et fællesskab, kramme 
hinanden hjælpe hinanden  og lytte til hinanden. 

Børnene vil lære om kroppen, glæden ved at bevæge sig, sproget kommer ved vores dialoger, 
fortællinger, rollespil, leg, fællesskab og samvær. De vil udvikle sig  socialt. Og deres fantasi bliver 
udviklet, når vi ikke har legetøj omkring os. 

Aktiviteter: 

Lave og dele breve ud evt i postkasser. Se postbude og biler. 
Se brandstation, lytte til brandbiler sirener. 
Spille fodbold på boldbanen. 
Hjælpe hinanden, holde i hånd når vi hopper, danser, trøst, mm. 
Vi skal lavedukkespil med hånddukker. 
Lege mekanikker på legepladsens biler. 
Cykle ud og se dyr 
Dagligt hoppe danse kort sagt bevæge os.. 
Vi vil efter dagen projekt afslutte med mindfulness. 



Det håber vi at se i gruppen: 

Et fællesskab i gruppen, hvor de hjælper hinanden 
At de udvikler sig socialt. 
At de føler sig hørt og set 
At de deltager i dialoger og vil fortælle (sprog) 
At de bliver nysgerrige på at lærer nyt 
At de bruger deres fantasi. 

Forældre samarbejde: 

Vi inddrager forældrene ved at fortælle, vise projektet, 
sammen med børnene lave vi en beskrivelse af projektet 
som forældrene får i et brev af deres børn. 
Henviser til hoppeline.dk hjemmeside. Så de også kan være 
deltagende hjemme. 

Der findes 5 fortællinger i hoppeline serien fra 0 - 3 år. Som 
kræver bevægelse musik og sang (små aktivitets kort, som 
viser et dyr man skal efterligne) tegninger til at male, tekst 
til sang alt kan printes ud og sangene kan høres... 


