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Uge 17 l Sund og stærk
Det er en kold morgen, og det er stadig mørkt.
Hipp har en overraskelse til Hopp. Han har fundet en bold.
Hipp glæder sig til at vise den til Hopp.
Han kan høre, at hun nærmer sig.
”91, 92, 93, 94, 95” Hopp tæller, mens hun skynder sig forbi Hipp.
”Hej Hopp. Jeg er her,” råber Hipp.
Hopp svarer ikke, men tæller videre, mens hun løber rundt om træet.
”96, 97, 98, 99, 100. Nu er jeg her!”
”Øh… hvorfor løb du forbi mig?”
”Det er en del af mit træningsprogram.
I kan
lytte
Jeg må ikke stoppe, før jeg har talt til 100.”
til Hip
pHop
p
fortæ
”Hvorfor ikke?” spørger Hipp.
llinge
n på
”Fordi jeg vil være sund og stærk.”
netst
edet
”Nåh, men nu er du færdig, så kan vi…”
”Nej, jeg mangler at bokse træne, hoppe træne,
danse træne og cykeltræne.”
Hopp er allerede gået i gang med at slå omkring sig.
Hipp ser skuffet ud.
”Hvorfor kommer du hen for at møde mig,
når du bare skal stå og slå huller i luften?”
”Du skal jo også træne Hipp. Du vil have rigtig godt af det.”
”Jeg gider ikke!” siger Hipp.
”Det giver varmen, og du får stærke muskler af det,” siger Hopp
”Jeg er stærk nok,” siger Hipp.” Jeg kan sagtens løfte dig!”
”Ja, det er fordi, du er så stor, men dine muskler kan lære meget mere.
Kom nu,” siger Hopp.
Hipp står og ser ned i jorden.
”Du er smaddergod til at cykle. Kan du ikke huske det.
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Vi cyklede op ad bakke og ned ad bakke?”
”Joh,” siger Hipp, ”men jeg har en over...”
Hopp afbryder. ”Hvad med at lege cykelløb, så træner vi samtidig?”
”Nej”, siger Hipp og vender ryggen til Hopp.
”Vi kan også danse,” siger Hopp og danser rundt om Hipp.
Hipp siger ikke noget. Hopp standser.
Hun kan se, at han er ked af det.
”Hvad er der i vejen, Hipp?”
”Ikke noget”, siger Hipp, og blinker en tåre væk.
Hopp sætter sig ved siden af Hipp,
så deres ben rører ved hinanden.
”Du kan sige alt til mig, Hipp.”
Hipp trækker vejret dybt.
”Det er fordi, jeg har en overraskelse til dig,
men det har du slet ikke tid til.”
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”En overraskelse?” siger Hopp.
”Jeg har altid tid til en overraskelse.”
”Har du?” Nu ser Hipp helt glad ud.
Han går hemmelighedsfuldt hen til en busk
og løfter de nederste grene.
Hipp sparker og en blank rød bold flyver op i luften.
”Jubi,” råber Hopp.
Hun løber efter bolden og sparker den tilbage.
”Tak for overraskelsen, Hipp!”
”Men hvad med din træning?”
spørger Hipp og sender bolden tilbage igen.
”Det her er supertræning, at du ved det!”
siger Hopp og laver en finte med bolden.
”Fedt!” siger Hipp, og så spiller de videre med bolden.
Måske spiller de endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvor mange ting træner Hopp med?
Hvad vil du gerne træne med?
Hvorfor blev Hipp ked af det?
Hvad fandt de på at lave sammen?
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Denne uge handler om at være sund og bevæge sig
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sundhed:
• At kroppen er stærk.
• At kroppen kan mange ting.
• Sund mad.

Aktiviteter:
Uge 17

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Puste vat

Mad, der
gør stærk

Hoppe
træning

Sundt
eller
usundt

Tegne
Nikolaj

Grønne
fristelser

I skal læse
en bog.

I skal
hoppe i
elastik.

I skal
tegne
Nikolaj
som
stærk.

I skal lave
et fad med
sund mad.

Bog: Dig
og mig og
vi to.

Grønsager
(jeres
egne).

Papir.
Blyant.

Kniv.
Skærebræt.
Fad.

I skal finde
ud af,
hvem der
kan puste
længst.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Vat.
Tape.
Fortælling
i hæfte.

Snakke
om, hvad
der gør en
stærk.
Bog: Finn
Herman.

5 m.
elastik.
Stole (jeres
egne).
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I skal finde
sunde og
usunde
ting i
butikker.

Ingenting.
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Mandag

l

Puste vat

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og puste vat.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Vat.
Tape.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At tænke og handle hurtigt.
At koncentrere sig om en leg.
At der er forskel på hvor meget en
voksen og et barn kan puste.

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Se, hvem der kan puste vattet over på
den andens side af bordet.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene side 4.

Hvis I vil:
Kan I prøve at få flere med i
”kampen”, og være flere på hvert
hold.

Find vat og tape frem.
Find et bord, I kan stå ved. Stil jer på hver
sin side af bordet.
Sæt tapen tværs over bordet - det er
grænsen.
Læg vattet midt på bordet på tapen.
Det gælder om at puste vattet over på den
anden side af tapen.
Du skal puste vattet over på dit barns side.
Dit barn skal puste vattet over på din side.
Bliv ved med at puste, fra begge sidder af
bordet.
Den, der kan blive ved med at puste, har
mest luft.
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Tirsdag

l

Stærk og sund

I skal snakke om, hvad der giver store muskler.

I skal bruge:
•

Bog: Finn Herman.

I skal:
•
•

Læse bogen.
Snakke om, hvad Finn Herman spiser
for at blive stærk.

Sådan gør I:
Find bogen frem og læs den højt.
Læg mærke til, hvad Finn Herman spiser.
Når bogen er læst færdig, så tal med dit
barn om:
• Hvad spiste Finn Herman for at blive
stor og stærk?
• Hvad spiser I for at blive store og
stærke?
• Hvad skal Hopp spise for at blive stor
og stærk?
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Barnet lærer:
•
•
•

At lytte til en fortælling.
At rette sin opmærksomhed mod, hvad
der er sundt.
At udtrykke sig.

Hvis I vil:
Kan I tegne, hvad Hopp gerne vil
have at spise.

Husk
din
mappe
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Onsdag

l

Hoppe træning

I skal øve jer i at hoppe i elastik.

I skal bruge:
•
•

5 m. elastik.
2 stole.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At koordinere bevægelser.
At bruge sin krop.
At bruge sine muskler.

Hoppe over elastikken.
Hoppe i forskellige højder.

Sådan gør I:
Find elastikken frem.
Sæt stolene med ca. 2 m afstand. Spænd
elastikken ud mellem stolebenene.
Start med at have elastikken i 10 cm højde.
Lad dit barn starte.
Start med at hoppe over den ene og så
den anden elastik. Prøv med samlede ben
eller et ben af gangen.
Prøv at hoppe på elastikken.
Prøv at lave flere forskellige hop uden at gå
i stå.
Når dit barn er færdig med sine hop, er det
din tur til at forsøge.
I skal hoppe i elastik både inde og ude.
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Hvis I vil:
Kan I tælle, hvor mange gange I kan
hoppe eller gå over elastikken uden
at røre den.
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Torsdag

l

Sundt eller usundt

I skal finde ”sund” og ”usund” mad i en butik.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

Om ”Sundt” og ”Usundt”.
Hvad der er sundt for kroppen.
Hvad der ikke er sundt for kroppen.

Finde sunde og usunde madvarer i den
butik, hvor I køber ind.

Sådan gør I:
Gå til den butik, hvor I køber mad. Lav indkøb sammen med dit barn.
Lad dit barn finde ting, som er ”sunde”
eller ”usunde”.
Tal om, hvorfor det er usundt for kroppen
at få for meget af de usunde ting.

På ne
tsted
et
kan I
se lin
k
til su
nd ko
st

Spørg:
• Hvad sker der med vores kroppe, når vi
får for meget slik?
Tal om, hvorfor det er godt for kroppen at
få sunde ting.
Spørg:
• Hvad sker der med vores kroppe, når vi
spiser æbler?

Hvis I vil:
Kan I gå i en anden butik og kigge
på sunde og usunde varer.
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Fredag

l

Tegn Nikolaj

I skal tegne til remsen om Nikolaj.

Barnet lærer:

I skal bruge:
•
•
•

•
•

Bog: Dig og mig og vi to.
Papir.
Blyant.

Remsen om Nikolaj.
At tegne forskellige måder at se ud på.

I skal:
•
•

Læse remsen om Nikolaj.
Tegne på papiret, mens du læser
remsen.

Sådan gør I:

Hvis I vil:

Tag bogen Dig og mig og vi to.

Lav evt. tegningen flere gange med
andre udtryk (smilende, sur) eller som
forskellige børn (pige eller dreng).

Find papir og blyant frem.
Læs digtet: ”Punktum, punktum, komma,
streg…” side 17.
Lad dit barn se tegningen af Nikolaj.
Dit barn skal tegne Nikolaj, mens du læser
remsen op.
Gentag remsen nogle gange, så dit barn
lærer den.
Spørg dit barn:
• Kan du tegne Nikolaj, så han er stærk?
• Kan du tegne Nikolaj, så han er sund?

Husk
din
mappe
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Ekstra aktivitet l

Grønne fristelser

I skal lave et fad med sund mad.

I skal bruge:
•
•
•
•

Grønsager (jeres egne).
Kniv.
Skærebræt.
Fad.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At hjælpe til med at lave mad.
At barnet kan være med til at
bestemme, hvad der skal spises.
At skære med en kniv.
Hvad der er sundt at spise.

Lave en sund ret med grønsager og
spise den sammen med familien.

Sådan gør I:
Gå til supermarkedet eller grønthandleren
og køb ind.
Lad dit barn vælge 3-4 grønsager, som er
til at skære ud og spise i rå form.

Hvis I vil:
Lav evt. en dip af avocado, kikærter,
eller tykmælk/creme fraiche. Grønsagerne kan dyppes her i.

Det kan være gulerod, agurk, peberfrugt.
Når I kommer hjem:
Vask hænderne.
Vask grønsagerne.
Skær dem ud i små stykker.
Læg dem på et fad.
Spis maden sammen. Inviter alle i familien
eller andre med.
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