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Uge 13 l Min krop
Hipp og Hopp mødes stadig hver dag ved det store træ.
På vej derhen er Hopp på udkik efter mad, for hun er meget sulten.
Hun ser, at der står nogle grønkål i menneskenes have,
og da der ikke er nogen at se, skynder hun sig ind
for at spise af dem. De smager godt, og det er dejligt
at få mad ned i den sultne mave, så Hopp opdager ikke,
at den lille pige er kommet ud i haven.
”Hej kanin,” siger hun og rækker hånden ud for at røre ved Hopp.
Hopp bliver så forskrækket, at hun slet ikke kan røre sig.
Pigen smiler til hende.
”Du ligner min tøjkanin, men du er mere blød i pelsen,” siger hun.
Hendes hænder er bløde, og Hopp kan godt lide,
at hun stryger fingrene gennem hendes pels.
De sidder helt stille og ser på hinanden.
Døren ind til huset går op. Pigen kryber sammen ved siden af Hopp.
”Schhh!” siger hun. ”De må ikke finde mig.
Jeg vil ikke have børstet hår. Det er derfor, jeg kom herud.”
Pigens mor kalder et par gange, så går hun ind igen.
Pigen viser Hopp hårbørsten.
Hun har taget den med for at gemme den i haven.
”Du har en flot pels, men den er lidt filtret.
Det er ligesom mit hår.”
”Vil du prøve min børste?”
Før Hopp når at se sig om, børster pigen hendes pels.
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Det gør lidt ondt, men Hopp sidder helt stille, for pigen
er meget forsigtig, og stryger også fingrene
igennem hendes tykke pels.
”Hvor er du modig!” siger pigen.
”Jeg vil prøve, om jeg kan sidde ligeså stille,
men så skal du love at blive her imens.”
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Hopp nikker. Pigen børster en lille hårtot af gangen,
og til sidst er hendes hår blevet glat og fint.
Døren til huset går igen op, og denne gang
når pigen ikke at gemme sig.
”Nu skal du have børstet hår. Du skal også i bad,
og sikke din kanin ser ud. Den skal også vaskes!”
Pigens mor griber efter Hopp, men pigen stiller sig imellem dem.
”Jeg kommer nu, og jeg har selv børstet håret,” siger hun stolt.
”Det er godt,” siger hendes mor formildet og går igen ind i huset.
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”Min mor tror, du er min tøjkanin. Skynd dig at komme væk,
ellers ender du i badekarret,” advarer pigen.
Hopp løber, alt hvad hun kan.
Hun er helt forpustet, da hun når hen til Hipp.
”Tak fordi du ventede søde Hipp. Nu skal du bare høre!”
Og Hopp fortæller om hårbørsten,
og pigens mor der ville vaske hende.
”Øh… Jeg siger nu bad, gør mig glad,” siger Hipp.
”Ja, men det gør ikke mig glad,” siger Hopp.
”Jeg hader vand, men pigen er sød.”
”Og nu er hun i bad. Mennesker skal vaskes hele tiden
og børste tænder og klippe negle og…
”Hver dag?” afbryder Hopp.
”Ja, de lærer at passe deres krop hver dag.
De skal også have tøj på, ellers fryser de.”
”Godt det ikke er mig!” siger Hopp, ”men jeg vil godt have børstet
pelsen igen, hvis det altså er pigen, der gør det.”
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvad synes Hipp om at komme i bad?
Hvad synes du om at komme i bad?
Hvad synes Hopp om at få børstet sin
pels?
Hvad gør pigen for ikke at få børstet
hår?
Er der ting, som du også gerne vil
slippe for, når du har været i bad?
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Denne uge handler om barnets krop og følelser
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om kroppen:
• Hvad kroppen kan bruges til.
• Hvordan kroppen ser ud.
• Hvad kroppen kan vise og føle.
• Hvordan kroppen kan slappe af.
• At kroppen er igang både dag og nat.

Aktiviteter:
Uge 13

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Min krop

Min krop
arbejder
om natten

Den slappe dukke

Jeg
bevæger
mig

Blyant i
flaske

Klap en
rytme

I skal få
blyanten
ned i fla
sken.

I skal gen
tage en
rytme.

Flaske
(jeres
egen).
Blyant.
Snor.

Ingenting.

I skal teg
ne barnets
krop.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Stort papir.
Tape.
Blyant.
Farver.
Hopp.

I skal tale
om drøm
me.

I skal
slappe af
og nyde
musik.

Papir.
Farve
blyanter.

Tæppe
(jeres
eget).

Cd: Papapegøje.

Cd: Papapegøje.

I skal finde
steder,
hvor det
er godt at
bevæge
sig.
Et område
udenfor.

Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Min krop

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og tegne dit barns krop.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Store stykker papir.
Tape.
Blyant.
Farver.
Hopp.

Barnet lærer:
•
•
•

Om sin krop.
Om kroppens funktioner.
Hvad kroppen kan.

Prøv
elses
spille
t
om fa
rver
på ne
tsted
et

I skal:
•
•

Spøg

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave en tegning af dit barn.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp. Brug
spørgsmål på side 4.
Find et sted, hvor der er gulvplads.
Find de store stykker papir frem og tape
dem sammen.
De skal have en størrelse, så dit barn kan
ligge på dem.
Få dit barn til at lægge sig oven på papiret.
Arme og ben ud fra kroppen.
Du skal nu tegne rundt om dit barn.
I skal bagefter tegne øjne, hår og tøj, så
det ligner.
Tal med barnet om farver på øjne, hår,
bukser osv. samtidig med, at I farver
tegningen.
Tal om, hvad arme, ben, ryg, mave og øjne
bruges til. I kan også tegne hjerte og hjerne
ind.
Tegningen kan hænges op og vise ugens
emne.
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Hvis I vil:
Kan I lave en tegning af Hopp og
farve den, og tale om forskel i
farver, forskel i størrelse, store krop
pe og små kroppe.
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Tirsdag

l

Min krop arbejder om natten

I skal tale om drømme.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal lave:

•
•

•
•
•

•
•

Papir.
Farveblyanter.
Cd: Pa-papegøje

Tale om, hvornår man er træt.
Tale om, hvad man kan drømme og
om uhyggelige drømme.

•
•

At mærke træthed.
At det er almindeligt at drømme og
nogle gange uhyggeligt.
At sætte ord på det uhyggelige.
At der er forskel på drøm og virke
lighed.

Sådan gør I:
Læg jer ned, som om I sover.
Spørg dit barn:
• Hvordan kan man mærke, at man er
træt?
• Hvad drømmer du om natten?
• Hvad er den mest uhyggelige drøm du
har haft?
• Hvad var det mest uhyggelige i drøm
men?
• Sæt jer op til et bord.
Tegn den uhyggelige drøm.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan du tegne en drøm, du har haft.
Kan I lytte til cd’en Pa-papegøje nr.
11: Op lille Hans. Den kan også syn
ges som: ”Op lille Hipp”.
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Onsdag

l

Den slappe dukke

I dag skal kroppen slappe af og hvile.

I skal bruge:
•
•

Tæppe (jeres eget).
Cd: Pa-papegøje

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•

At blive rolig, slappe af og føle sig godt
tilpas.
At blive opmærksom på sin egen krop.

Lave en øvelse i at slappe af.

Sådan gør I:
Find et sted, hvor der er ro.
Dit barn skal ligge på tæppet.
Sæt musikken på, og lyt til nr. 4: I skovens
dybe stille ro.
Sig til dit barn:
• Luk øjnene.
• Slap helt af.
• Tænk på, at du er en meget slap dukke.
Tag dit barns arm, ryst den blidt.
Gør det samme med den anden arm.
Armen skal blive tung og slap.
Gør det samme med benene.
Løft stille dit barns hoved.
Bevæg det blidt fra side til side.

Hvis I vil:
Kan I bytte roller, så dit barn ryster
dine arme og ben.
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Torsdag

l

Jeg bevæger mig

I skal finde steder, hvor det er godt at bevæge sig.

I skal bruge:
•

Et område udenfor.

I skal lave:
•
•

Gå en tur til en skov, en park, en
legeplads eller et godt område,
hvor man kan lege.
Finde gode steder at klatre og
bevæge sig.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At klatre.
At vurdere, hvor det er godt og skidt at
klatre.
At koordinere sine bevægelser.
At hoppe ned fra noget.
At balancere.

Sådan gør I:
Gå hen til et område i nærheden, hvor det
er godt at klatre og bevæge sig.
Lad dit barn klatre op i forskellige ting.
Det kan være et krat, et træ eller på
væltede træer.
Hvis der ikke er klatresteder i området, så
kan legepladser bruges.
Hvor højt kan dit barn klatre?
Hvor mange steder kan dit barn klatre op?
Find også et sted, hvor I kan balancere.
Det kan være på en træstamme, en vippe
eller en streg på fortovet.
Find også et godt sted, hvor dit barn kan
hoppe ned. Måske kan dit barn kravle op
på en træstub og hoppe ned eller måske
kan dit barn hoppe ned fra en bænk – eller
ryggen af en bænk.
Hjælp dit barn, hvis det er svært.
Find på endnu flere måder at udfordre dit
barn på.
Hvis det er dårligt vejr, kan I måske prøve
tingene indenfor. Ellers kan I lave ugens
ekstra aktivitet i stedet for.
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Hvis I vil:
Kan I finde et sted, hvor man skal
holde balancen. Det kan være på en
bom eller et væltet træ. Ellers kan I
tegne en streg i noget sand eller grus.
Stil jer på stregen/bommen med an
sigtet mod hinanden. Så skal I se, om
I kan få hinanden ud af balance ved
at skubbe lidt til hinanden. Den, der
kan blive stående længst tid uden at
miste balancen, har vundet.
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Fredag

l

Blyant i flasken

I skal forsøge at få en blyant ned i en flaske, ved kun at bruge kroppen.

I skal bruge:
•
•
•

Tom flaske (jeres egen).
Blyant.
Snor.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

En gammel leg.
At bruge sin krop.
At være opmærksom.
At være koncentreret.

Lege en gammel leg, hvor det gælder
om at få en blyant ned i en flaske.

Sådan gør I:
Find en flaske af glas og gerne med bred
åbning.
Find blyant og snor.
Bind blyanten fast i snoren. Bind snoren
fast om livet på dit barn. Blyanten skal
hænge løst ned fra ryggen.
Blyanten skal hænge lige lidt over flasken.
Dit barn skal nu forsøge med bagdelen at
få blyanten ned i flasken.

Hvis I vil:
Kan I prøve at se, hvem der kan gøre
det flest gange på 5 min.

I kommer sikkert til at grine.
Bagefter er det din tur.
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Ekstra aktivitet

l

Klap en rytme

I skal klappe en rytme og lave ekko.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At lytte og huske.
At holde en rytme.
At lave musik med kroppen.

Klappe en rytme, som den anden skal
klappe bagefter.

Sådan gør du:
Du starter med at klappe en rytme med 2
eller 3 klap. Dit barn skal gentage rytmen,
ved at klappe den.

I kan
se
en sj
ov
klapp
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g
på ne
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et

Så er det barnets tur til at klappe en rytme,
som du skal gentage.
I kan lave rytmerne længere, langsommere,
hurtigere.
Det gælder om at lytte og så gentage.

Hvis I vil:
Kan I prøve at spille rytmer på gryder
og skåle fra køkkenet. I kan lave små
melodier ved at spille på køkkenting.
Kan I gentage hinandens?
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