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Uge 12 l Her bor jeg
Hopp er på vej hen for at møde Hipp ved det store træ.
På vej derhen kommer hun forbi et hus.
Hun standser op og gemmer sig, da døren går op,
og familien kommer ud. Det er den samme familie,
som tog et juletræ med hjem. Pynten er taget af, og de hjælper
hinanden med at bære det udenfor, så de må være færdige
med at danse omkring det.
Døren står på klem efter dem, og Hopp får lyst til
at komme ind og se, hvordan menneskene bor.
Hurtigt smutter hun ind ad døren.
På bordet inde i stuen er der stadig morgenmad på bordet.
Hun hopper op på en stol og kikker efter gulerødder og salat,
men det er der ikke noget af.
Der er havregrød og mælk og marmelade,
men det er ikke noget for Hopp.
Hun kommer til at vælte mælken i farten og skynder sig videre.
I det næste værelse, er der en masse legetøj.
Der er også to senge, og på den ene af dem sidder der en kanin.
”Måske har de allerede et kæledyr?” tænker Hopp.
Hun sætter i et stort spring hen til den.
Kaninen er helt stille. Den lugter heller ikke, som kaniner gør.
Det er en tøjkanin. Det kan Hopp ikke lide.
Hun skubber den ud af sengen.
Den falder ned på en brandbil, som begynder at køre,
mens den siger babu – babu – babu...
Det hører familien og skynder sig ind i huset igen.
”Der er nogen på vores værelse,” råber drengen.
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Hopp bliver bange. De må ikke finde hende.
Hun vil hen til Hipp.
Hun gemmer sig bag en stol og prøver at sidde
ligeså stille som en tøjkanin.
”Det er bare brandbilen, der er begyndt at køre,”
siger drengens far, og så går de igen.

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hopp ånder lettet op, men hvordan skal hun komme ud af huset
uden at blive opdaget?
Nu har de fundet den væltede mælk.
De voksne tror, at det er børnene, der har væltet mælken.
Der skal tørres op, og børnene får skæld ud.
”Lad mig komme væk!” tænker Hopp.
Hun hopper så stille hun kan forbi familien.
Alligevel får pigen øje på hende.
”Se, min kanin er blevet levende,” råber hun glad.
”Sludder og vrøvl,” siger hendes mor.
”Kan du nu få tørret mælken op!”
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Hopp fortsætter med bankende hjerte,
og et øjeblik efter er hun ude af døren.
Lidt efter er hun henne ved Hipp, der ikke kan forstå,
hvor hun bliver af. Hopp fortæller om menneskenes mærkelige hus,
hvor der er møbler og tøjdyr og brandbiler.
”Hvad med maden?” siger Hipp.
”Der er mad, men det er ikke noget for os!” siger Hopp.
”Det lyder ellers flot med legetøjet og sengene og alting,” siger Hipp.
”Jeg vil meget hellere bo i et kaninhul,” siger Hopp.
”Jeg har ingen dør, men jeg har mange huller,
jeg kan komme ud og ind ad. Det kan jeg bedst lide.”
”Jeg vil også helst bo ved mit vandhul,” siger Hipp og nikker.
”Ude godt, men hjemme bedst!” siger Hopp.
”Ved du hvad. Jeg smutter lige hjem og ser til mit
gode, gamle kaninhul. Venter du på mig?”
”Jeg vil også en tur hjem og se til mit vandhul, så mødes vi igen!”
De nikker glade til hinanden og skynder sig hjem.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvad ville Hopp få øje på, hvis hun kom
på besøg hos dig?
Hvad kan du godt lide her, hvor vi bor?
Hvordan vil du gerne bo?
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Denne uge handler om jeres hjem og omgivelser
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om jeres omgivelser:
• Jeres område og om Danmark.
• Hvor jeres by er.
• Hvordan Danmark ser ud.

Aktiviteter:
Uge 12

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Gæt et
sted

Find en by

Byg en
bro

Her bor
Hopp

Gemmeleg

I skal lave
forskellige
broer.

I skal lave
et hus til
Hopp.

I skal lege
gemme og
blive
fundet
igen.

Besøg
Bamses
hjemmeside

Ark med
broer.

Ting, I selv
har.

Hopp.

I skal gætte et sted
og tegne
det ind på
et kort.

I skal
vælge et
bogstav
og finde
en by i
Danmark.

I skal gå
på internettet og
spille spil.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Papir.
Farver.
Fortælling
i hæfte.

Danmarkskort (fra
uge 2).
Bogstavkort.
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Mandag

l

Gæt et sted

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lege Gæt et sted.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Papir.
Farver.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At huske steder i jeres område.
At koncentrere sig.
At lytte til andre.
At udtrykke sig.

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Gætte et sted i jeres område.
Tegne et kort over stederne.

Husk
din
mappe

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene på side 4.
Find et stykke papir og farver frem.
Fortæl, at I nu skal lege en leg om at gætte
et sted.
Bed dit barn tænke på et sted, det kender
godt. F.eks.: børnehaven eller en familie, I
besøger tit. Du skal gætte, hvilket sted dit
barn tænker på.
Du kan spørge:
• Ligger det langt væk?
• Kan man købe ting?
Stil flere spørgsmål.

Hvis I vil:
Kan I fortsætte legen med andre
emner, f.eks. personer I kender i
området.
Barnet kan fortælle Hopp om kortet
over området – hvad er der på
kortet?

Dit barn må kun svare ja eller nej på dine
spørgsmål.
Bagefter bytter I og dit barn skal gætte
hvad du tænker på.
Prøv at lave en tegning over jeres område
og tegn de ting, som I tænker på i legen.
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Tirsdag

l

Find en by

I skal vælge et bogstav og finde en by i Danmark, der starter med bogstavet.

I skal bruge:
•
•

Bogstavkort.
Danmarkskort (fra uge 2).

I skal:
•
•
•

Vælge et bogstav.
Finde en by på kortet, der starter med
bogstavet.
Finde ud af om byen er LANGT FRA
eller TÆT PÅ jeres by.

Sådan gør I:
Find kort og bogstaver frem.
I skiftes til at vælge et bogstav.
Find den by på kortet, som starter med
bogstavet.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

Nogle af bogstaverne i alfabetet.
Kendskab til byer i Danmark.
At se og finde steder på et kort.
At få en idé om, hvor i Danmark han
eller hun bor.
At genkende bogstaver.

Hvis I vil:
Kan I lege videre med bogstaver og
kort. I kan tage alfabetet frem og
finde byer, der starter med bogstaverne. Måske har I selv et kort med
flere byer.

Når I har fundet byen, så tal om:
• Kender du byen?
• Kender du nogen, der bor i byen?
(familie, venner, dronningen, andre?)
• Ligger byen TÆT PÅ vores by?
• Ligger byen LANGT FRA vores by?
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Onsdag

l

Byg en bro

I skal lave små og store broer med kroppen.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal:

•
•

•
•

•
•

Et sted, hvor der er god plads.
Ark med broer.

Lave forskellige broer.
Skiftes til at kravle under eller gå over.

Sådan gør I:
I skal skiftes til at vise en bro med jeres
krop.
Lav 2-3 forskellige.
Den anden skal kravle under eller gå over
broen.

•
•

At kunne styre balancen.
At kunne styre de store muskler i
kroppen.
At gøre ting med sin krop.
At have det sjovt sammen med dig.

Hvis I vil:
Kan I prøve at finde ud af, om der er
broer eller lignende i jeres område,
som I kan besøge og gå over. Måske
sammen med Hopp.

Brug en stol, en væg eller andet som støtte
i din bro.
Giv broerne navne efter, hvilke broer I kender.
Tal med dit barn om hvor de er, hvilke
landsdele de forbinder.
Er det en bro til biler, tog eller gående?
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Torsdag

l

Her bor Hopp

I skal lave et hus til Hopp.

I skal bruge:
•
•

Genbrugsmaterialer, som du selv
skaffer (papkasse, rør fra køkkenrulle
eller lignende).
I kan også finde ting i naturen, som kan
bruges.

Barnet lærer:
•
•
•

At skabe noget ud fra ideer.
At arbejde kreativt.
At bruge forskellige.

I skal:
•

Lave et sted, hvor Hopp kan bo.

Sådan gør I:
Tag en papkasse og lav et hus sammen
med dit barn.
Snak om, hvordan huset skal se ud, og
prøv at lave det.
Hvordan synes du Hopp skal bo? Skal der
være vinduer? Skal der være
skorsten?
Er der græs udenom? Er der blomster?
Lav tingene ud af de materialer, som du
har.
Find gerne materialer i naturen I kan bruge.
Når stedet er færdigt, så lad dit barn
fortælle om det sted, hvor Hopp bor.

Hvis I vil:
Kan I også lave boliger til andre af
barnets tøjdyr.
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Fredag

l

Gemmeleg

I skal lege gemmeleg.

I skal bruge:
•

Hopp kan inviteres med.

I skal:
•
•

Finde et sted, hvor det er godt at lege
gemme.
Gå gerne ud, her kan være flere
gemmesteder.

Sådan gør I:

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At koncentrere sig.
At bevæge sig stille.
At udsætte egne behov - f.eks.
holde ud, ikke at blive fundet med det
samme.
At være opmærksom.
Kendskab til området og muligheder
her.

Du tæller højt til 25.

Hvis I vil:

Dit barn gemmer sig.

Kan I opsøge et sted, hvor I ikke
kommer så tit og lege gemme der.

Når du kommer til 25, siger du højt:
”NU kommer jeg”.
Led nu efter dit barn og Hopp.
Dit barn kan gemme sig:
Under en dyne, bag en dør, inde i et skab.
Bag en busk, et træ, bag en trappe eller
andre steder.
Dit barn må ikke sige noget.
Kan du ikke finde barnet, kan du sige
GIV LYD.
Dit barn skal så sige: ”Kuk Kuk.”
Gå efter lyden.
Når du har fundet dit barn, skal du gemme
dig.
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Ekstra aktivitet

l

Besøg Bamses hjemmeside

I skal gå på internettet og besøge Bamses hjemmeside.

I skal bruge:
•
•

Computer med internetadgang.
Jeres password til HippHopp netstedet.

I skal:
•

Gå på internettet og spille et spil på
netstedet.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge computeren og internettet.
At finde rundt på HippHopps netsted.
At bruge musen og prøve, hvordan den
virker på skærmen.
At der er mange muligheder for leg og
spil på internettet.

Sådan gør I:
Sæt jer ved en computer med internet
adgang.
Gå ind på hjemmesiden: www.hipphopp.dk
Log ind på netstedet med familiens e-mail
adresse og password.
Dit barn skal prøve at styre musen. Hjælp,
hvis det er for svært.
Rul ned på siden til I møder Hopp, der
spørger om I skal lege.
• Klik på Hopp.
• Klik på stjernen med Sjove links.
• Klik på stjernen med Bamse.
Nu kan I spille spil på Bamses helt egen
hjemmeside.
Lad dit barn bestemme og selv klikke rundt
på de forskellige muligheder. I kan fx lave
puslespil i Bamses hytte eller lege ormeleg
med Kylling.

Hvis I vil:
Kan I surfe rundt på HippHopps
netsted og prøve nogle af de andre
spil og lege. I kan fx prøve at spille
Spøgelsesspillet sammen med Hopp.
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