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Uge 11 l Dyr
Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser.
De kikker efter en dreng og en pige, der kommer gående
sammen med deres far og mor.
”Se, de tager et træ med hjem?”, siger Hopp. ”Skal de spise det?”
”Nej”, siger Hipp. “Det skal være deres juletræ.
De pynter det, og danser rundt om det.”
Hopp kommer til at grine.
”Schhh!” siger Hipp. ”Pas på! Hvis de hører dig,
tager de måske også dig med hjem.”
”Vil de også danse rundt om mig?” hvisker Hopp.
”Nej, så skal du være deres kæledyr, og så får du et bur,
hvor du kan være, når de ikke leger med dig.”
”Jeg vil være her!” siger Hopp og stamper i jorden.
”Schhh! hvisker Hipp. ”Mennesker kan godt lide deres kæledyr.
De fleste er søde ved dem, og giver dem vand og mad hver dag.”
Hopp tænker sig lidt om. Det er måske alligevel ikke så tosset at
være kæledyr. Hun får en ide.
”Skal vi følge efter dem? Så kunne vi begge to blive kæledyr
og få masser af mad?”
”Det går ikke. Jeg hører til de vilde dyr, så mig vil de ikke have.
Jeg er jo farlig!”
”Jeg kan da også være farlig,” siger Hopp og bokser ud i luften.
”Ja, men derfor hører du alligevel til de tamme dyr. Det er ligesom
hunde og katte og marsvin. De kan være kæledyr.”
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”Jeg har en ide”, siger Hopp.
”Hvis jeg nu bliver kæledyr,
så kommer jeg med ind i huset og får mad.
Og så kan jeg lukke døren op for dig,
så du også kan få mad, og…”
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Hipp afbryder: ”Ja, det er pænt af dig, men jeg er alt for stor.
Jeg kan slet ikke komme igennem døren.”
”Nåh nej. Er alle vilde dyr lige så store som dig?”
”Øh…nej, jeg er et af de største,” siger Hipp stolt.
”Kender du ikke de vilde dyr?”
”Joh” siger Hopp og gyser. ”Jeg kender et meget farligt vildt dyr,
der kan flyve. Den er lille og gul og brun. Ved du, hvem det er?”
Hipp tænker og tænker. ”Den er gul og brun?”
Hopp nikker.
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”Det kunne være en tiger eller en løve eller en giraf.
Det er vilde dyr, men de kan jo ikke flyve,” siger Hipp.
”Nej, det er ikke dem,” siger Hopp.
”Den her stikker og det siger bzzzzz, når den kommer flyvende.”
”Nåh! Mener du en bi?”
Hopp nikker glad.
”En bi er et insekt. Det er ikke et vildt dyr,” forklarer Hipp.
”Den er i hvert fald farlig,” siger Hopp.
”Okay!” siger Hipp, ”men der er ingen bier om vinteren,
så dem behøver du ikke at være bange for.”
”Det er godt,” siger Hopp glad.
Hun hopper lidt for at få varmen og kommer igen til at grine.
”Tænk at menneskene tager et træ ind i huset for at
danse rundt om det. Jeg vil meget hellere være her hos dig,
og så kan vi danse rundt om vores eget træ.”
Hipp nikker, og så danser de rundt om det store træ.
Måske danser de endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvilke dyr er kæledyr?
Hvilke dyr er vilde dyr?
Kan I komme i tanke om andre slags
dyr?
Hvad ville der ske, hvis Hopp kom hjem
til jer som kæledyr?
Hopp er bange for en bi. Er der dyr, du
er bange for?
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Denne uge handler om forskellige dyr
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om dyr:
• Lege med mange slags dyr.
• Remser om dyr.
• Udtryk med dyr.
• Dyr, der kan bo hos mennesker.

Aktiviteter
Uge 11

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Hopp
flytter ind

Rim med
dyr

Skibet er
ladet med

Hvilke dyr
kan bo
hos os?

Lille hare

Fang
musen

I skal byde
Hopp velkommen.

I skal læse
rim, der
handler
om dyr.

I skal lege
en leg med
navne på
dyr.

I skal finde
vilde dyr
og husdyr.

Bog:
Halfdans
ABC.

Bold (fra
uge 4).

Ark med
dyr.

I skal spille
rollespil.

I skal lege
en leg med
mus.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Fortælling
i hæfte.
Hopp.

Bog: Dig
og mig og
vi to.

Snor.
Træperler.
Plastikkrus.

Papir.
Farver.
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Mandag

l

Velkommen til Hopp

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og byde Hopp velkommen.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.
Papir og farver.

Barnet lærer:
•
•
•

At fortælle.
At have en fortrolig.
At være opmærksom.

I skal:
•
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave velkomstskilt til Hopp.
Fortælle Hopp om dyr.

Sådan gør I:

Læs eller lyt til fortællingen om Hipp og
Hopp.

I dag
kan I
lytte
til sa
ngen
Sur, s
ur, su
r
- lille
bi på
netst
edet

Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene på side 4.
•
•
•

Find et stykke papir og farver frem.
Lav et skilt med VELKOMMEN.
Byd Hopp velkommen til jeres hjem.

Dit barn skal hver dag fortælle Hopp, hvad
der er sket i løbet af dagen.
Hopp er jeres gæst og vil gerne vide alt.
I dag kan I fortælle Hopp alt, hvad I ved
om dyr.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:

Kan dit barn tegne Hipp og Hopp.
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Tirsdag

l

Rim med dyr

I skal læse rim, der handler om dyr.

I skal bruge:
•

Bog: Halfdans ABC.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At være opmærksom.
At kigge efter noget bestemt.
Om bogstaver.

Læse rim i bogen, der handler om dyr.

Sådan gør I:

Find bogen frem og kig i den sammen.
Lad dit barn finde billeder af dyr.
Hver gang I finder et billede af et dyr, skal I
læse remsen.
Læs først bogstavet højt, og fortæl dit
barn, at dyret begynder med det bogstav.
Hvis barnet for eksempel har fundet
billedet med uglen, skal du vise bogstavet
U og fortælle, at UGLE begynder med U.
Læs så remsen.

Hvis I vil:

Kan I prøve at rime med de dyr, som
barnet finder i bogen. For eksempel
Ugle – Kugle, Kat – Hat, Ål – Bål.
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Onsdag

l

Skibet er ladet med

I skal lege en leg, og vide noget om forskellige dyr.

I skal bruge:
•

En bold (fra uge 4).

I skal:
•
•

Finde et sted med plads til at lege.
Gætte vilde dyr, kæledyr og husdyr.

Barnet lærer:
•
•
•

At kaste og gribe en bold.
At høre hvad andre siger.
Om forskellen mellem vilde dyr, kæledyr
og husdyr.

Sådan gør I:

Fortæl dit barn om forskellen mellem:
Vilde dyr: Løve, giraf, tiger, abe.
Husdyr: Ko, får, lam.
Kæledyr: Hund, kat, marsvin, undulat.
Tag bolden.
Stil jer overfor hinanden.
Kast bolden til dit barn og sig: ” Skibet er
ladet med VILDE DYR”.
Barnet siger navnet på et vildt dyr ”LØVE”,
og kaster bolden tilbage til dig. Prøv flere
gange med VILDE DYR.
Efter nogle gange siger du; ”Skibet er ladet
med HUSDYR”, og kaster bolden til dit
barn.
Barnet siger navnet på et husdyr ”HØNE”
og kaster bolden tilbage til dig.
Prøv til sidst med KÆLEDYR.
Byt nu, så det er dit barn, der bestemmer,
hvad skibet er ladet med.
Du skal så sige navnet på dyret.

Hvis I vil:

Kan I lege legen med andre grupper
af dyr: Farlige dyr, fugle.
Måske Hopp gerne vil være med.
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Torsdag

l

Hvilke dyr kan bo hos os?

I skal finde ud af, hvilke dyr der kan bo hos jer, og hvilke der ikke kan.

I skal bruge:
•

Ark med billeder af 10 forskellige dyr.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

Om dyr, der kan leve med mennesker.
At dyr lever på forskellige måder.
Hvordan man er god ved dyr.

Finde ud af, hvilke dyr der kan bo hos
jer og hvilke dyr, der skal bo i naturen.

Sådan gør I:

Find arket med dyr i kufferten.
Tal med dit barn om de dyr, som er på
arket.
Lad dit barn fortælle, hvad han eller hun
tror og ved om dyrene.
Spørg dit barn:
• Hvad hedder dyrene?
• Hvilke dyr kan være husdyr?
• Hvilke dyr skal leve vildt i naturen?
• Hvilke dyr kan leve sammen med
mennesker indenfor?
• Hvordan skal man passe på husdyr?
• Hvordan skal man behandle vilde dyr?
• Hvilke dyr talte Hipp og Hopp om?

Hvis I vil:
Kan I finde ud af, om man kan have
dyr, hvor I bor, og hvilke dyr, der er i
nærheden af, hvor I bor. Måske er
der en dyrehandel i nærheden, som
I kan besøge – og måske invitere
Hopp med.
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Fredag

l

Lille hare

I skal læse en sang og lege det, der sker i sangen.

I skal bruge:
•

Bog: Dig og mig og vi to.

I skal:
•
•

Lave en sang sammen.
Lege, at du er nissen og dit barn haren.

Sådan gør I:
Find bogen Dig og mig og vi to og find
side 6.
Læs sangen ”I en skov en hytte lå” højt for
dit barn.
Spørg dit barn:
• Kender du sangen?
• Lad dit barn sige og vise, hvad sangen
handler om.
Sig til dit barn, I skal lege sangen sammen.
Du er nissen, dit barn er haren.
Læs de første 4 linjer op.

Dit barn lærer:
•
•
•
•

At udtrykke sig gennem digt og drama.
At en sang kan fortælle korte historier.
At tænke sig om.
At vise og udveksle følelser ved at spille
rollen som haren.

Hvis I vil:

Kan I spille sammen med Hopp
og finde andre remser, som I kan
spille.

I kan
lytte
til me
lodie
n
på ne
tsted
et

Lad dit barn sige de næste to linjer:
”Nisse, hjælp mig i min nød, skyder jæg´ren
er jeg død.”
Hjælp, hvis det er nødvendigt.
Du har rollen som Nisse, sig: ”Lille hare
kom herind, ræk mig poten din.”
Dit barn rækker dig sin hånd, og du trækker det i sikkerhed.
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Ekstra aktivitet l

Fang musen

I skal lave en mus af snor og træperler og lege ”Fang musen”.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal:

•
•
•

•
•
•
•

Ca. 2 meter snor.
Træperler.
Plastik krus eller en kop.
Lave en mus af snor og perler og lege
legen.

•
•

At lege kan have regler.
At legen bedst kan leges, hvis reglerne
følges.
At være opmærksom på andre.
At tænke sig om.
At være fælles om noget.

Sådan gør I:

I kufferten er der snor og perler.
Klip snorens længde - ca. 30 cm.
I enden af snoren bindes en stor træperle.
Denne snor er ”mus”.
Lav flere mus, hvis I er flere med i legen.
Sæt jer ved et bord.
Aftal, hvor på bordet, musen må bevæge
sig (en stor cirkel).
Her lægges musen.
Den, der passer på musen, holder fast i
snoren.
Den, der fanger musen, har plastikkruset i
hånden.
Når kruset er oven på perlen, er musen
fanget.
Start legen:
Den, person der fanger musene siger; ”ikke
nu……….men nu”.
Den, der passer på musen, trækker i
snoren, inden for cirklen.
Hvem bliver fanget?
Hvem slipper fri?
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