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Uge 14 l Superhelte og prinsesser
Hipp rimer, mens han venter på Hopp.
”Jeg rimer på mig.
Mig rimer på dig.
Dig og mig – leverpostej.						
Jeg er træt af at vente på dig!”
Hipp sukker. Han har ikke lyst til at vente og vente og vente.
Han har heller ikke lyst til at være Hipp.
Nej, han vil være en anden. Ligesom dengang Hopp var en
prinsesse, og han var superhelten Hippman.
Hipp trækker vejret dybt, spænder musklerne,
og så en, to, tre er han blevet Hippman.
Han skal ud og redde prinsesse Hopp.
Måske er det et uhyre eller menneskene, der har fanget hende.
Måske er hun tryllet om til en tøjkanin, men de kan bare vente sig.
HIPPMAN er på vej.
”Hvor er hun?” råber han. I samme øjeblik ankommer Hopp.
”Jeg er her,” siger hun. ”Hvorfor råber du?”
”Jeg skal finde prinsessen. Hun er i stor fare!”
Hopp fniser. ”Jubi, det er en god ide.
Har du selv fundet på det Hipp?”
”Øh… Jeg er Hippman. Farvel, jeg skal ud og redde prinsessen!”
Han skynder sig væk fra træet, og Hopp følger efter.
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”Ja, men jeg er jo prinsessen,” siger Hopp.
Hippman ryster på hovedet.
”Prinsesse Hopp har været ventet længe,
men hun er ikke kommet. Nu finder jeg hende.”

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hopp tænker sig lidt om.
”Er det fordi, du blev træt af at vente på mig?”
Hippman svarer ikke. Han skynder sig videre.
”Vent Hippman, vent! Jeg gemmer mig, og så kan du finde mig.”
Hippman stopper op og tænker sig om.
Hopp hvisker: ”Et uhyre, der kan gøre sig usynligt har taget
prinsessen til fange bag ved menneskenes hus.”
”Det uhyre kan bare vente sig!” siger Hippman truende.
Da han når frem til huset, er der helt stille. Der er heller ingen at se,
men Hippman finder spor af prinsesse Hopps poter.
”Du skal ikke være bange prinsesse. Nu er jeg her!”
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Der er stadig helt stille. ”Sig noget!” råber Hippman.
Der er ikke en lyd at høre. ”Kom så frem dit elendige uhyre!”
brøler Hippman truende.
Der sker stadig ikke noget.
”Jeg må hellere gå til angreb,” tænker Hippman. ”Uhyret kan jo
være lige ved siden af mig, hvis det er usynligt.”
Hippman fægter omkring sig.
Han bokser og sparker og er her og der og alle vegne.
”Jeg er her for at befri prinsessen!” råber han.
”Her! Jeg er her, Hippman,” råber Hopp.
”Godt! Jeg skal lige ordne uhyret, så kommer jeg!” råber Hippman.
Hopp kikker frem fra en busk. ”Du har slået uhyret ihjel!” siger hun.
”Hvor ved du det fra?”, siger Hippman, der er helt forpustet.
”Jeg kan se noget, du ikke kan se,” siger Hopp.
”Og ellers var jeg jo heller ikke kommet frem.”
”Nåh, på den måde,” siger Hipp.
”Ja, men så kan vi jo godt gå tilbage til træet igen.”
Og det gjorde de.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvorfor vil Hipp gerne være Hippman?
Hvad gør Hipp for at blive til Hippman?
Hvordan kan han befri prinsessen?
Hvilken superhelt eller prinsesse vil du
gerne være?

HippHopp
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I denne uge kan barnet vælge mellem at være en
superhelt eller en prinsesse
Hvad får dit barn ud af emnet:
Viden om fantasifigurer:
• Hvad helte og prinsesser kan gøre.
• At udvikle sin fantasi.
• At ønsketænke.

Aktiviteter:
Uge 14

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Befri mig

En super
hjælper

Hvem er
væk?

Hippman
raket

Kattens
redning

I skal læse
en bog.

I skal
huske
figurer.

I skal lave
en raket.

I skal lave
et rollespil.

Bag en
superhelt
eller prinsesse

Ark med
terning
med helte
og prinsesser.
Saks.
Limstift.

Balloner.
Sugerør.
Klemme.
Tape.
Snor.

I skal lege
en leg.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Hopp.
Pude
(jeres
egen).
Fortælling
i hæfte.

Bog:
Mustafas
Kiosk.
Papir.
Farver.
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Bog:
Mis med
de blå
øjne.
Hopp.

I skal bage
et brød.
Ark med
opskrift på
brød.
De ingredienser
som står
i opskriften (jeres
egne).

side 5

06/07/10 12.04

Mandag

l

Befri mig!

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lege Befri prinsessen.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.
Pude (jeres egen).

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At være med i lege med regler.
At lytte og være opmærksom.
At digte med på historier.
At bruge sin fantasi.

Læse fortælling om Hipp og Hopp.
Lege Befri prinsessen.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp, og
brug spørgsmål på side 4.
Fortæl dit barn, at I skal lave en leg.
Hopp er i dag en prinsesse, og er fanget
bag en pude.
Du passer på fangen. Dit barn skal befri
prinsessen.
Dit barn skal gøre og sige bestemte ting for
at få prinsessen fri.
Du finder på tre ting, som dit barn skal sige
eller gøre:
• Kæmpe mod en ”usynlig” drage.
• Lave en supermands-kolbøtte.
• Synge for dragen.
Når opgaverne er løst, er prinsessen fri.

Hvis I vil:
Kan du og dit barn bytte roller.
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Tirsdag

l

En superhjælper

I skal læse et rim om en helt, og dit barn skal tegne sin helt.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal:

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Bog: Mustafas Kiosk.
Papir.
Farver.

Læse et rim.
Lave en tegning.

Sådan gør I:

At bruge sproget til at tale om tanker.
At tænke over, hvem det gerne vil
hjælpe.
Hvordan det kan hjælpe andre.
Hvad det betyder at kunne hjælpe
andre.

Find Mustafas Kiosk i kufferten.

Hvis I vil:

Læs rimet side 26 og 27 højt for dit barn.
Læs det gerne et par gange.

Kan du fortælle om, hvem du gerne
vil hjælpe, og hvordan du gerne vil
hjælpe.
Måske Hopp gerne vil lytte.

Spørg dit barn om:
• Hvilken ting ville du ønske du havde, så
du kunne hjælpe nogen?
• Hvem ville du hjælpe?
• Hvad ville du gøre?
Dit barn tegner tingen og de personer, som
det vil hjælpe.

Husk
din
mappe
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Onsdag l

Hvem er væk?

I skal spille et terningespil.

I skal bruge:
•
•
•

Ark med terning.
Saks.
Limstift.

Barnet lærer:
•
•
•

At bruge sin finmotorik.
At kaste med en terning.
At huske helte og prinsesser.

I skal:
•

Huske, hvem der er gemt på undersiden af terningen.

Sådan gør I:
Find ark med terning.
Klip terningen ud.
Fold terningen og lim den sammen.
I skiftes til at slå med terninger.
Den, der kaster terningen skal huske, hvem
der er gemt på ”bagsiden” af terningen.
Hvem er væk?

Hvis I vil:
Kan I prøve at huske så præsist som
muligt.
Hvilken farve er baggrunden?
Hvilket tøj har figuren på?
Hvilken farve hår har figuren?
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Torsdag

l

Hippman-raket

I skal lave en raketmotor med luftens kraft.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

2 aflange balloner.
2 sugerør.
1 papirklips.
Tape.
3 m snor.

Barnet lærer:
•
•
•

At lave et sjovt forsøg.
At prøve at skabe noget.
At bruge sin fantasi.

I skal:
•

Lave en raket til Hippman.

Sådan gør I:
Træk snoren gennem sugerøret.

Hvis I vil:

Pust en ballon op.

Kan I prøve at tape ballonen fast på
en lille legetøjsbil og få den til at køre.

Luk den med papirklemmen.
Sæt sugerøret fast på ballonen med tape.
Bind snoren fast på to stole, så snoren er
stram.
Når ballonen hænger fast på snoren, tages
papirklemmen af. Se hvad der sker.
Hvor langt kan den flyve?
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Fredag

l

Red katten

I skal lave et rollespil.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal:

•

•
•

•
•

Bog: Mis med de blå øjne.
Hopp.

•
•

At tale om at være bange.
At se, høre og finde måder at løse ting
på.
At udtrykke sig gennem rollespil.

Læse kapitel 6 i bogen.
Spille det I har læst .

Sådan gør I:
Sæt jer ved et bord.
Læs kapitel 6 højt for dit barn og Hopp.
Find ud af, hvordan I kan spille/lege
teksten med jeres egne ord.
Lad dit barn være Mis med de blå øjne.
Find en rolle til Hopp.
Du tager på skift de andre roller.
Læs kapitlet igennem igen.
Spil det som et dukketeater.

Hvis I vil:
Kan I spille andre afsnit fra bogen.
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Ekstra aktivitet

l

Bag en superhelt eller prinsesse

I dag skal I bage et brød.

I skal bruge:
•
•

Vand, fuldkornshvedemel, gær, A 38,
salt, olie, hvedemel fra eget køkken.
Opskrift.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

Bage et brød sammen.

At udvikle sin finmotorik. Det vil sige
at styre små muskler i hænder, øjne,
mund.
At sætte ord på handling.
At glæde sig ved at lave noget med
andre.

Sådan gør I:
Fortæl dit barn, at I skal bage.
Find tingene og opskriften frem.
Lav dejen.
Lad dit barn forme sin egen helt med
dejen.
Hvad har dit barn fortalt om sin helt?
Måske har helten:
Et sværd.
En kongekrone.
Stjerne på kjolen.
En hat på hovedet.
Langt hår /kort hår.

Hvis I vil:
Kan I lave en ekstra portion og bage
boller til familien.

Når helten eller prinsessen er bagt:
Put evt. glasur på.
Spis den sammen med dem, der bor hos
jer.
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