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Uge 18 l Familie og arbejde
Hipp og Hopp har løbet 100 gange rundt om træet.
De har cyklet op ad bakke og ned ad bakke,
og nu er Hopp ved at slå huller i luften.
Hipp hviler sig.
”Hvad for et bogstav kan du bedst lide?” spørger han.
”Det ved jeg ikke,” siger Hopp og bokser videre.
”Jeg kan bedst lide H,” siger Hipp.
”Okay, men jeg kender ikke nogen bogstaver,”
siger Hopp og holder en pause.
”Så skal du møde et H,” siger Hipp, og med sin fod
skraber han i jorden.
Først to lige streger ved siden af hinanden,
og så en streg i midten.
Hopp kikker på, mens Hipp laver et H.
”Hvad bruger du H til?” spørger han.
”Jeg skriver det og læser det og hører det.”
”Hvorfor det?”
Hipp begynder med H. Kan du ikke høre det. Hhh...ipp?”
”Joh.”
”Og når jeg kan bogstaverne, så kan jeg skrive mit navn,
og du kan læse det.”
”Nåh, på den måde,” siger Hopp og
skraber med sin pote på jorden.
Hun kan også skrive et H.
”Nu skal vi finde ting, der begynder med H,”
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siger Hipp og ser sig omkring.
”Hipp,” siger Hopp.
”Ja, hvad er der?”
”Jeg har fundet dig. Du begynder jo med H,”
siger Hopp og griner. “Er jeg ikke sej?”
Hipp nikker og peger på et hul i jorden.
”Hul,” siger han. ”Hul begynder også med H.”
Hopp nikker og ser sig omkring.
Hipp trækker forsigtigt Hopp i halen. ”Hale,” siger han.
”Hale begynder også med H!”
“Nu ved jeg noget med H,”
siger Hopp og peger på Hipps hoved.
”Hoved!” siger hun.
Hipp nikker og begynder at hoppe.
”Hvorfor hopper du?”
”H…” siger Hipp og hopper videre.
Hopp

Hus

Hipp

Hoved

Hale
Hul
Hoppe
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”Jeg ved det. Jeg ved det,” råber Hopp.
“Hoppe begynder med H.”
”Ja,” siger Hipp, der er blevet helt
forpustet af at hoppe.
”Nu ved du, hvad H er, og nu skal jeg hjem og hvile mig!”
”Vent lidt,” siger Hopp. ”Jeg kan mere med H.”
”Hvad er det?”
”Det er mig!”
”Øh… mig er altså ikke med H. Mig begynder med M,”
forklarer Hipp.
”Ja, men jeg mener mig Hopp, og Hopp begynder med H.”
”Det er rigtig nok,” siger Hipp glad.
”Vi begynder begge to med H! Tillykke med det.”
”Tak i lige måde,” siger Hopp, og så skriver hun flere H’er på jorden.
Måske skriver hun endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad tror du, Hopp laver, når han slår
huller i luften?
Hipp kan godt lide at lave bogstaver.
Hvad kan du godt lide?
Hipp har det sjovt med Hopp. Hvem har
du det sjovt med?
Hipp laver et H med foden. Hvilket
bogstav kan du lave med foden?
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Denne uge handler om familie og arbejde
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om familiens hverdag:
• Forskellige slags arbejde og fritid.
• Sin familie og familiens arbejde og fritid.
• Ønsker og muligheder som voksen.

Aktiviteter:
Uge 18

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Familiens
fritid

Familiens
bogstaver

Mad
pakker

Ønske og
trylle

Fiskeren
på
arbejde

I skal finde
ud af,
hvad jeres
familie
laver i fritiden.

I skal finde
det første
bogstav i
navne.

I skal lave
en madpakke.

Hvad
laver
land
manden?

Bog:
Halfdans
ABC.

Madvarer
til madpakken.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Stamtræ
(fra uge 8).
Papir.
Saks.
Limstift.
Farver.
Fortælling
i hæfte.
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Ark med
landmand.
Bog: Dig
og mig og
vi to.

I skal trylle
jeres fremtid frem.

Sort papir.
Hvidt
papir.
Tape.

I skal se,
hvem der
kan fange
flest fisk.

Papir.
Papirklips.
Magnet.
Snor.
Blomsterpind.
Farver.
Saks.
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Mandag

l

Familiens fritid

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og finde ud af, hvad jeres familie
laver i fritiden.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Stamtræ over jeres familie fra uge 8
(eller lave et nyt).
Papir.
Farver.
Limstift.
Saks.

Barnet lærer:
•
•
•

Om interesser i jeres familie.
At være del af et fællesskab.
Hvilke forskellige ting familien godt kan
lide at lave.

I skal:
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tale om fritid og interesser i jeres
familie.

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.
Find stamtræet fra uge 8 eller lav et nyt
med cirkler for medlemmerne i familien.
Tal om, hvad medlemmerne i jeres familie
laver i deres fritid, hvilke interesser de har,
og hvad de er gode til.
Tegn små cirkler og klip dem ud.
Tegn interesserne i cirklerne og lim dem på
stamtræet.

Husk
din
mappe

HippHopp | Uge 18 | Emne: Familie og arbejde

Uge18_familie.indd 6

Hvis I vil:
Kan I fortælle Hopp om jeres
familie, deres arbejde og deres fritid.
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Tirsdag

l

Familiens bogstaver

I skal finde det bogstav, som familiens navne starter med i bogen Halfdans ABC.

I skal bruge:
•

Bog: Halfdans ABC.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Bogstaver i alfabetet.
Bogstaver i familiens navne.
At kende til rim og remser.

Finde ud af, hvad navnene i jeres familie
starter med.
Finde bogstavet i Halfdans ABC.
Læse remsen om bogstavet højt.

Sådan gør I:
Find bogen.
Spørg dit barn, om det ved, hvilket bogstav
hans eller hendes navn begynder med.
Find sammen bogstavet i bogen.
Læs remsen.
Spørg dit barn, om det ved, hvilket bogstav
dit navn begynder med?
Dit barn finder selv bogstavet.
Du læser remsen.
Fortsæt med andre af familiens forbogstaver.

Hvis I vil:
Kan I forsætte med bogstaver fra
navne på barnets venner.
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Onsdag

l

Madpakker

I skal lave en madpakke.

I skal bruge:
•

Madvarer til en madpakke
(brug ideer fra netværksmødet).

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At lave madpakker.
At hjælpe til med husarbejde.
At deltage i opgaver.
At bruge sin finmotorik.

Lave en madpakke til dit barn til børnehaven.

Sådan gør I:
Lav en liste over de ting, der skal bruges.
Hvis der skal købes ind, kan I gøre det
sammen.

Hvis I vil:
Kan I lave madpakker til alle i
familien.

Tal med dit barn om, hvordan madpakken
skal laves.
Lav maden sammen med dit barn.
Lad dit barn pakke maden ind som en
madpakke.
I kan lave aktiviteten over to dage, hvis det
er bedst i jeres hverdag.
Indkøb kan så laves én dag, og madpakken laves næste morgen.
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Torsdag

l

Hvad laver landmanden?

I skal finde ud af, hvad en landmand arbejder med.

I skal bruge:
•
•

Ark med billedet af landmanden.
Bog: Dig og mig og vi to.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

Om arbejdet som landmand.
Om fødevarer.
Om forskellige arbejdsopgaver.

Se på billederne og finde ud af, hvad en
landmand laver.

Sådan gør I:
Find arket i kufferten.
Kig på billedet sammen med dit barn.
Spørg dit barn:
• Hvad laver landmanden på billedet?
• Hvilken slags mad laver han?
• Kan du lide den slags mad?
• Har du set en landmand arbejde?
• Hvad kan du og Hopp hjælpe land
manden med?
• Kunne du tænke dig at arbejde som
landmand?
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Hvis I vil:
Kan I tale om, hvilke dyr landmanden også kan have.
I kan kigge i bogen Dig og mig og vi
to side 22, Sørens far har penge.
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Fredag

l

Ønsker og trylle

Hvis dit barn kunne trylle, hvilke håb og ønsker har det så for fremtiden?

I skal bruge:
•
•
•

1 stk. sort papir.
2 stk. hvidt papir.
Tape.

Barnet lærer:
•
•
•

At tænke over sin fremtid.
At dele sine ønsker med dig.
At sige sine tanker og ønsker højt.

I skal:
•
•
•

Lave en tryllestav.
Gøre jer tanker om fremtiden.
Trylle ønsker frem med tryllestaven.

Sådan gør I:
Find papir og tape frem.
Læg det sorte og det hvide papir oven på
hinanden. Det hvide skal stikke ca. 2 cm
uden for det sorte.
Rul det sammen med det sorte yderst. Rul
det, så det er på tykkelse med en finger.
Tape det sammen, så det bliver en trylle
stav.
Tryllestaven kan hjælpe til, at ønsker går i
opfyldelse.
Spørg så:
Hvordan vil du gerne leve, når du er
voksen:
• Bo som vi gør nu eller et andet sted?
• Har du dyr?
• Er du gift?
• Hvilket arbejde har du?
• Hvad laver du i din ferie?
• Hvad laver du i din fritid?
• Hvad får vi at spise, når jeg kommer og
besøger dig?
Du prøver at trylle det frem: “Hokus,
Pokus, flødeboller med kokus.
Måske bliver det sådan, når du bliver
voksen.”
I kan prøve at bytte, hvor du fortæller, hvad
du gerne vil i fremtiden.
Lad dit barn sige trylleremsen.
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Hvis I vil:
Kan barnet fortælle sine drømme til
Hopp og tegne dem.
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Ekstra aktivitet l Fiskeren på arbejde
Se, hvem der kan fange flest fisk.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•

1 magnet.
1 snor.
1 blomsterpind.
10 papirclips.
Papir.
Farver.
Saks.

Barnet lærer:
•
•

En leg, som kan leges med venner.
At skabe muligheder for leg.

I skal:
•

Lave en fiskedam, hvor I skal fiske.

Sådan gør I:
Find materialerne frem.
Lav en fiskestang:
Bind snoren fast i magneten og i blomsterpinden.
Lav fisk:
I skal tegne 10 fisk på et stykke papir.
Lad dit barn farve dem.
Klip dem ud og sæt en papirklips på hver.
Læg dem i en skål eller på bordet.
Nu er I klar til at fiske.
I kan skiftes til at prøve i et minut ad
gangen.
Hvem fanger flest fisk?
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Hvis I vil:
Kan der laves
andre dyr eller
flere fisk i forskellige farver,
og så kan legen
forsætte:
• Hvem kan
fange flest blå?
• Hvem kan
fange flest
fugle?
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