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Uge 15 l Verden omkring mig
Det er nat. Hipp og Hopp står sammen ved det store træ.
På himlen kan de se stjernerne og månen, der skinner.
”Jeg har aldrig før været ude om natten,” siger Hopp.
”Det har jeg. Jeg spiser allermest om natten,” siger Hipp.
I det samme lyder en uhyggelig tuden
”Hu-hu-huhuuuuuuu!”
”Tror du, det er et spøgelse?” hvisker Hopp og rykker
tættere hen til Hipp.
Hipp ryster på hovedet. ”Det er uglen.
Den sover om dagen, og om natten jager den efter sit bytte.”
”Jeg kan ikke lide det. Tænk hvis den fanger os.”
”Det gør den ikke. Den jager mus og små fugle,
som den kan spise.
Vi er alt for store, men den kan se os. ”
Hopp kikker ud i mørket:
” Det er da strengt, at den kan se os, når vi ikke kan se den.”
”Det er, fordi den er et natdyr,” siger Hipp.
”Om dagen kan den ikke se så godt.”
”Det kan jeg. Jeg kan også se farver,
men det kan jeg ikke nu.
Hvor er de henne?”
”De er der, hvor de plejer at være” siger Hipp.
”Du kan se dem igen, når det bliver dag.”
”Mærkeligt! Hvor er dagen så blevet af.
Har den gemt sig eller hvad?”
”Det er solen, der bestemmer. Den har så meget lys og varme,
at den kan lave nat til dag,” forklarer Hipp.
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Hopp begynder at synge: ”Sol, sol kom igen.
Solen er min bedste ven. Sol, sol…..”

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hipp afbryder: ”Det nytter ikke noget.
Den kommer ikke.
Det er vores tur til at have nat.”
”Solen må da være et sted, så kan vi bare tage hen til den!”
”Jah,” Hipp griner. ”Den er på den anden side af jorden.
Hvis du graver længe nok, kommer du ud på den anden side.”
Hopp begynder straks at grave, men jorden er hård,
så hun kommer ikke rigtig nogen vegne.
”Øv,” siger hun.
”Du skal ikke være ked af det. Jeg har aldrig hørt om nogen,
der kunne grave sig igennem jorden.”
”Hvorfor sagde du det så?”
”Jeg synes, det er sjovt at tænke sig, at der er steder,
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vi ikke kan se og steder vi ikke kan komme hen til,
men de er der alligevel,”
siger Hipp og ser helt drømmende ud.
”Jah! Joh! Det er rigtig nok,” siger Hopp.
”Jeg kunne godt tænke mig at komme op på månen,”
siger Hipp.
”Det kunne jeg også,” siger Hopp.
Mens de står og ser på månen, får de øje på et stjerneskud,
der farer hen over himlen med en lang lysende hale efter sig.
”Nej, hvor er det flot,” siger Hopp.
”Og nu må vi ønske, for vi har set et stjerneskud,” siger Hipp.
De står tæt sammen, mens de ønsker.
”Hu-hu-huhuuuuuuu!” siger uglen.
“Det er godt, at vi blev oppe i nat,” siger Hopp.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad kan Hipp og Hopp se på himlen?
Hvorfor er nogle dyr oppe om natten?
Hvor vil Hipp gerne rejse hen?
Hvor vil du gerne rejse hen?
Hvad vil du ønske, hvis du ser et
stjerneskud?
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Denne uge handler om verden omkring jer
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om lande og miljø:
• At mennesker er forskellige.
• At der bor mennesker i mange lande.
• At passe på miljøet.
• At rejse ud i verden.

Aktiviteter:
Uge 15

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Forskellige
måder at
leve på

Min
familie i
verden

Jeg gik
mig over
sø og land

Mit affald

En lille
nisse
rejste

Hopp på
rejse

I skal finde
ud af, hvor
i verden I
har familie, kender
nogen eller
måske har
været.

I skal
besøge
hoppeland,
klappeland
og mange
andre
lande.

Ark med
Verdenskort.
Farver.

Cd: Papapegøje.

I skal lave
et billede
af en person, der er
anderledes
end jer.

I skal finde
ud af,
hvordan I
kan passe
på miljøet.

I skal lave
et rollespil
ud fra en
sang.

I skal finde
ud af, hvor
Hopp vil
rejse hen.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Papir.
Farver.
Fortælling
i hæfte.

Bog: Dig
og mig og
vi to.
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Mandag

l

Forskellige måder at leve på

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og snakke om forskelle mellem mennesker.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Papir og farver.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At alle er forskellige.
At vi kan være sammen, selvom vi er
forskellige.
At der er ting, som vi gør ens.

Læse eller lytte til fortælling om Hipp
og Hopp.
Tegne den person I taler om, midt på
papiret.
Tegne det dit barn ved om personen
rundt om personen.

Sådan gør I:

Husk
din
mappe

Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene på side 4.
Find papir og farver frem.
Fortæl dit barn, hvad I skal lave.
Vælg en person, som dit barn kender.
En person som dit barn godt kan lide.
En der lever på en anden måde end jer.
Tal om personen først.
Tegn personen midt på papiret.
Spørg:
• Hvordan er I forskellige i tøjet? Tegn
det.
• Hvordan er I forskellige i måden at bo
på? Tegn det.
• Hvordan er I forskellige i måden at lege
på? Tegn det.
• Hvad gør han eller hun anderledes end
dig? Tegn det.
• Hvad kan du godt lide ved personen?
Tegn det.

Hvis I vil:
Kan I prøve med andre personer som
I kender. Hvor er de forskellige og
hvor er de ligesom jer?
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Tirsdag

l

Min familie i verden

Find ud af, hvor i verden I har familie, kender nogen eller måske har været.

I skal bruge:
•
•

Verdenskortet.
Farver.

I skal:
•
•
•

Kigge på Verdenskortet.
Finde ud af, hvor i verden I evt. har
familie eller kender nogen.
Finde ud af, hvor I evt. har været.
Nogle familier vil få krydser i mange
lande. Andre familier vil få krydser kun i
Danmark.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At se på kort.
At orientere sig i verden.
At finde ud af, hvor familie og bekendte
bor.
At verden er stor.

Sådan gør I:
Find Verdenskortet.
Lad dit barn finde Danmark.
Sæt rødt kryds ved de lande, hvor I har
familie.
Sæt blåt kryds ved de lande, hvor I kender
nogen.
Hvem bor tæt på Danmark?
Hvem bor langt væk?
Sæt sort kryds ved de lande, hvor I har
været.

Hvis I vil:
Kan I gå på biblioteket og finde
bøger om forskellige lande.
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Onsdag

l

Jeg gik mig over sø og land

I skal lege en sangleg om forskellige lande.

I skal bruge:
•
•

Cd: Pa-papegøje.
Bog: Dig og mig og vi to.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At gøre bevægelser til en sangleg.
At lytte, at synge.
At bevæge sig til musik.

Lege en sangleg, hvor I besøger forskellige lande. – Hoppeland, klappeland, kysseland.

Sådan gør I:
Find cd og bog frem.

I kan
lytte
til
sang
en på
netst
edet
unde
Link
r
til ak
tivite
ter
- San
glege

Lyt til sang nr. 5 på cd´en og se teksten til
sangen på side 46 i bogen Dig og mig og
vi to.
Hold hinanden i hånden og gå rundt, mens
I synger: Jeg har hjemme i …land. Måske
er Hopp med.
I kan selv synge sangen og vælge de
lande, hvor I hører hjemme.
Så gør I det, som I vælger.
Hoppeland: Så hopper I.
Klappeland: Så klapper I.
Grineland: Så griner I.
Måneland: Så peger I op mod månen.
Spøgelsesland: Så siger I UUUUhh.

Hvis I vil:
Kan I finde på flere vers til sangen.
Danseland, rockland, soveland.
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Torsdag

l

Mit affald

I skal snakke om, hvordan affald kan være dårligt for miljøet, og hvor det skal hen.

I skal bruge:
•

Ark med 10 billeder af affald.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•

Hvad affald er.
Hvad det kan gøre ved sit affald.

Kigge på billederne.
Tale om affald, og hvordan man kan
passe på naturen.

I kan
prøve
spille
t
Natu
rpatr
uljen
på ne
tsted
et

Sådan gør I:
Tag arket med billeder af affald.
Tal om de 10 billeder med affald,
- hvad er det?
Lad dit barn fortælle, hvad det gør med sit
eget affald.
Tal om hvad der sker, når der ligger affald i
naturen.
Fortæl dit barn, hvad man kan gøre med sit
affald.
Hvor skal papir hen? Hvor skal flasker hen?
Hvor skal tyggegummi hen?

Hvis I vil:
Kan I sortere affald fra jeres hjem –
aflevere aviser, flasker, køkkenaffald
der, hvor det hører til.
Kan I få øje på affald, hvis I kigger ud
af vinduet?
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Fredag

l

En lille nisse rejste

I dag skal I lege en sang.

I skal bruge:
•
•

Bog: Dig og mig og vi to.
Hopp.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Sangen at kende.
At prøve nye ord.
At spille rollespil.

Læse sangen “En lille nisse rejste”, for
dit barn.
Tale om, hvad de svære ord betyder.
Lave teater over sangen.

Sådan gør I:
Find bogen med sangen En lille nisse
rejste side 38.

I kan
lytte
til me
lodie
n
på ne
tsted
et

Hvis I vil:
Kan I finde andre steder, som den
lille nisse rejste til.

Læs den højt for dit barn.
Snak om sangen:
• Hvor skal nissen hen?
• Hvordan kommer nissen til
”Stormogulen”?
• Hvem møder nissen på sin vej?
• Hvad betyder de svære ord i sangen?
• Lad Hopp være nissen. Lad dit barn
styre den.
• Nissen rejser på jeres køkkenbord.
• Du kan spørge Hopp: ”Hvor vil du
hen”?
Dit barn svarer med Hopp:
”Jeg vil hilse på verdens største mand.”
Osv.
Fortsæt til sangen er slut.
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Ekstra aktivitet

l

Hvor vil Hopp hen?

I skal finde ud af, hvor Hopp vil rejse hen.

I skal bruge:
•
•

Verdenskortet.
Hopp.

Barnet lærer:
•
•

At der er forskellige lande.
At der er forskel på landene.

I skal:
•

Finde på en rejse til Hopp.

Sådan gør I:
Find ud af, hvad Hopp godt kan lide.
Find kortet frem.
Du kan spørge, og så kan dit barn svare:
• Hvad kan Hopp godt lide?
Varme? Hvis dit barn siger ja, så prøv
sammen at finde et land, hvor det er
varmt.
•

Kulde? Hvis dit barn siger ja, så prøv
sammen at finde et land, hvor det er
koldt.

•

Vand? Hvis dit barn siger ja, så prøv
sammen at finde et land, hvor der er
meget vand.

•

Bjerge? Hvis dit barn siger ja, så prøv
sammen at finde et land, hvor der er
mange bjerge.

Hvis I vil:
Kan I snakke om, hvor I ville rejse
hen, hvis I selv kunne bestemme.
Til Grønland, hvor der er is og sne?
Til Italien, hvor der er varme og
strand?
Eller...?

Prøv at finde lande, hvor Hopp kan få sine
ønsker opfyldt.
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