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Uge 10 l Venner
Det er en dejlig frostklar vinterdag,
og der er ikke ret længe til jul.
Alligevel er Hipp i dårligt humør.

I kan

lytte
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p
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Han standser ved søen, hvor han kan spejle sig i vandet.
Jeg ser godt ud. Måske lidt for tyk,
men jeg er stor og stærk, tænker Hipp.
Alligevel er han ikke glad.
Der er noget, han savner, men hvad kan det være?
Ikke langt derfra er Hopp på udkig efter nogen at hoppe med.
Hun standser ved buskene,
der er dækket af et tyndt lag sne.
”Flot!” siger Hopp. ”Men hvorfor står I bare der.
Vil I ikke med ud på en hoppe-tur?” spørger hun.
Hun står lidt og venter, men buskene siger ikke noget.
De vifter bare med grenene.
”Er jeg den eneste i hele verden,
der kan lide at hoppe,” tænker Hopp
og sætter af med et kæmpe spring, så det kilder i hendes mave.
Hun lander lige foran en fugl. Måske vil den være med?
Men fuglen basker bare med vingerne og flyver sin vej.
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”Så sig dog noget,” råber Hopp og stamper hårdt i jorden.
Hipp står stadig i sine egne tanker, da han mærker jorden ryste.
Han kan ikke se Hopp, men han kan høre hende.
”Øh, men hvad skal jeg sige?”
spørger han.
Nu er Hopp nået hen til ham.
”Ja, hvad tror du?”
”Øh,” siger Hipp.
”Hvad med goddag? Nåh, men det er dejligt
bare at møde nogen, der svarer,” siger Hopp.
”Synes du det,” siger Hipp.
Hans humør er blevet lidt bedre.
De ser lidt på hinanden, og de er glade for det, de ser.
”Jeg har savnet dig,” siger Hipp.
”Jeg er ude og hoppe. Vil du med?”
”Øh,” siger Hipp.
”Du ved jo godt, at jeg er ikke så god til at hoppe.”
”Nåh ja, men du er god til at være ude i vandet.”
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”Ja,” siger Hipp, men du kan jo ikke tåle at være i vandet.”
”Nåh nej. Hvad skal vi så lave?”
”Jeg vil gerne prøve og hoppe, så godt jeg kan,” siger Hipp.
”Super! Du er så sej!” siger Hopp.
Hipp tager nogle små hop, og Hopp venter på ham,
så de hele tiden kan følges ad.
Ind i mellem stopper de op, for der er mange ting at se på.
”Vil du altid blive ved med at mødes med mig?”
spørger Hopp.
”Ja, selvfølgelig,” siger Hipp.
“Du gør mig så glad!”
”Jubi,” siger Hopp.
”Du gør også mig flad. Øh, jeg mener glad!”
”Er vi så venner?” spørger Hipp.
”Hvad er en ven?”
”En ven er en, der kan lide dig og
vil snakke med dig og høre på dig!”
”Og det vil vi,” siger Hopp.
”Nemlig,” siger Hipp.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Har Hopp nogen at lege med?
Hvorfor er Hopp glad for at se Hipp?
Hvad finder de på at lave sammen?
Hvad er en ven?
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Denne uge handler om, hvordan det føles at have venner
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om venskab:
• Hvem er mine venner?
• Følelser.
• Hvordan er det at have venner?

Aktiviteter:
Uge 10

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Hvilken
følelse?

En god
ven

Ansigtet
viser

Find 4 fejl

Mine
venner

Hvad kan
vi lave?

I skal
kigge på
billeder
med ansigtsudtryk.

I skal
snakke om
barnets
venner.

I skal
kigge i
spejlet.

I skal
kigge på
billederne
og find ud
af, hvad
der mang
ler.

I skal
tegne en
tegning af
dit barns
venner.

I skal finde
gode ting
at lave.

Billeder af
ansigter.

Ark om
venskab.

Spejl (jeres
eget).

Billeder
med Hipp
og Hopp.

Papir.
Farver.

Papir.
Farver.

Fortælling i
hæfte.

Blyant.

Læse
fortælling
om Hipp
og Hopp.
I skal
bruge
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Mandag

l

Hvilken følelse?

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og snakke om følelser.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
4 billeder med ansigter.

I skal:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Find de fire billeder med ansigter.
Snak om følelserne.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

Om følelser.
At sætte ord på følelser.
At kende følelser hos andre.
At se hvordan andre har det.
At forstå hvordan andre har det.

Prøv
elses
spille
t
om fø
lelser
på ne
tsted
et

spøg

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortællingen om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om fortællingen om Hipp
og Hopp og brug spørgsmålene på side 4.
Find de 4 billeder med ansigter.
Hvert ansigt udtrykker en følelse:
Glæde = jeg er glad.
Frygt = jeg er bange.
Sorg = jeg er ked af det.
Vrede = jeg er vred.
Tag et billede frem ad gangen.
Start med ”det glade ansigt”.
Kig sammen på billedet.
Spørg dit barn:
• Hvordan tror du drengen på billedet
har det?
• Hvordan kan det være, du tror det?
• Hvordan ser hans mund ud?
• Hvordan ser hans øjne ud?
Sig det rigtige svar: Drengen er glad/
bange/ked af det/vred.
Spørg dit barn:
• Har du haft det sådan?
• Hvad gjorde dig glad?
Gør det samme med alle billederne.
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Hvis I vil:
Kan I tale om, hvordan I bedst kan lide
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Tirsdag

l

En god ven

I skal snakke om, hvad der er en god ven.

I skal bruge:
•
•

Ark om venskab.
Blyant

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

Hvad gode venner er.
Om følelser.
At bruge ord.
Om venner.

Finde ud af, hvad en god ven er.

Sådan gør I:
Find papiret om venskab.
Snak med dit barn om hans eller hendes
venner.
Spørg:
• Hvem kan du lide at lege med?
• Hvad leger I?
• Hvem bestemmer?
• Hvem kan du bedst lide at lege med?
• Er han eller hun din ven?
Brug nu papiret.
Læs tingene for barnet:
• En jeg leger godt med.
• En jeg kan snakke med.
• En der hjælper mig.
• En der henter hjælp, hvis jeg har brug
for det.
• En jeg kan stole på.
• En der ikke driller.
• En der er sød og rar.
• En der er god til at finde på lege.
• En der ikke kun tænker på sig selv.
• En der ikke kun vil have sin egen vilje.
• En der ikke vil bestemme alting.
Spørg dit barn, hvad der passer på hans
eller hendes ven.
Sæt kryds ved de ting, der passer.
Hjælp dit barn.
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Hvis I vil:
Kan I snakke om, hvem der er jeres
venner.
Hvad venner også er gode til.
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Onsdag

l

Ansigtet viser

I skal lave ansigter, og kigge i spejlet.

I skal bruge:
•

Spejl (jeres eget).

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Forskellige følelser at kende.
At vise forskellige følelser.
At se forskellige følelser.

Kigge i spejlet.
Lave forskellige ansigtsudtryk.
Gætte hvad ansigtet fortæller.

Sådan gør I:
Find et spejl.
I skal kigge i spejlet.

Hvis I vil:
Kan I prøve at vise følelser med hele
kroppen.

I skiftes til at vise forskellige følelser.
Den anden skal gætte hvilken følelse.
Lav forskellige ansigter.
Hjælp dit barn.
Bliv ved så længe det er sjovt.
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Torsdag

l

Find 4 fejl

I skal finde ud af, hvad der mangler på det ene billede.

I skal bruge:
•

4 billeder med Hipp og Hopp.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At se detaljer.
At tale om egne venner.
At tale om gode lege.

Finde fejl på det nederste billede.
Tale om, hvad Hipp og Hopp laver sammen på billederne.

Sådan gør I:
Find de 4 ark med billeder frem.
I skal kigge på de to næsten ens billeder.
Lad dit barn finde ud af, hvad der mangler
på det nederste.
Tal om:
• Hvad laver Hipp og Hopp på
billederne?
• Hvad kan man lave med sine venner?

Hvis I vil:
Kan I kigge på billederne og tælle:

Æbler

Blomster

Fugle

Dyr
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Fredag

l

Mine venner

I skal tegne en tegning af dit barns venner.

Barnet lærer:

I skal bruge:
•
•

Papir.
Farver.

I skal:
•
•

Snakke om dit barns venner.
Lade dit barn tegne sine venner.

Sådan gør I:
Snak med dit barn om hans eller hendes
venner.

•
•
•
•
•
•

At det hører til i et fællesskab.
Om følelser.
Hvad der er en god ven.
At bruge ord om venner.
At tegne.
At tænke sig om.

Hvis I vil:
Kan du fortælle om, hvad du lavede
med dine venner, da du var barn.

Du kan spørge:
• Hvad hedder dine venner?
• Hvor leger I sammen?
• Hvorfor er I venner?
• Hvad leger I?
Snak med dit barn om, hvordan vennerne
ser ud.
Nu skal dit barn tegne sine venner.
Snak med ham eller hende om tegningen.

Husk
din
mappe
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Ekstra aktivitet

l

Hvad kan vi lave?

I skal finde ud af, hvad der er rart at lave med venner.

I skal bruge:
•
•

Papir.
Farver.

Barnet lærer:
•
•

Om lege han eller hun synes er sjove.
At fortælle, hvordan de skal leges.

I skal:
•

Lave en plakat med gode venne-lege.

Sådan gør I:
Find ud af 4 ting, som dit barn kan lide at
lave med sine venner.

Hvis I vil:
Kan I invitere en af dit barns venner
over at lege.

Hvad er rigtig sjovt at lave?
Hvordan laver man det
sammen med andre?
Del papiret op i 4 dele.
Få dit barn til at tegne disse lege.
Farv tegningen.

HippHopp | Uge 10 | Emne: Venner

Uge10_venner.indd 11

side 11

06/07/10 11.26

Uge10_venner.indd 12

06/07/10 11.26

