Uge 19

Kursusmappe

Emne: Nørd

Baseret på
førskoleprogrammet

HippHopp | Uge 19 | Emne: Nørd

Uge19_n°rd.indd 1

HIPPY

HippHopp

side 1

06/07/10 12.10

Uge 19 l Nørd
Det har sneet igen, og alle de H’er, der var skrevet
på jorden er ikke til at se.
Hipp går i gang med at lave et nyt H.
Sneen er nem at skrive i, så han laver også bogstavet A.
Hipp snakker med sig selv: ”Hvad begynder med A? A - A – A. ..
”Av!” siger han så.
”Hvad er der sket?” Hopp kommer springende hen til ham.
Hun ser helt forskrækket ud.
”Ikke noget!” siger Hipp.
”Har du slået dig?”
”Næh”, siger Hipp og tegner et nyt A.
”Av begynder med A.”
”Nåh, på den måde. Har du fået bogstaver på hjernen?”
siger Hopp og tager en glidetur i sneen.
”Øh… ja bogstaver er sjove, synes du ikke?”
”Jo, nogen gange, men det er sjovere at lave glidebaner.”
Hopp tager en ny glidetur.
”Hov stop! Nu viskede du mine A’er ud.”
”Det må du undskylde.”
Hopp standser hurtigt op midt i sin glidetur.
”Skal jeg lave et nyt bogstav til dig?” Hipp nikker.
Hopp skraber to lige streger ved siden af hinanden,
og så en streg i midten.
”Det er et H”, siger Hipp. ”Det skal være et A!”
Hipp viser, hvordan man skriver A.
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”Det er lidt ligesom H”, siger han.
De to lige streger skal bare hænge sammen foroven,
ligesom en trappestige.”
”Hvor er du dygtig,” siger Hopp.
”Jeg er bedre til at lave glidebaner. Kom nu Hipp.
Hvem kan glide længst?”
I kan

Hopp suser af sted henover sneen,
men denne her gang passer hun på,
at hun ikke visker nogen bogstaver ud.
”Jeg vil hellere lave bogstaver,” siger Hipp.
”Vi kan lave et glidebane bogstav,”
siger Hopp, og det gør de.
De glider af sted, så det bliver til de to streger i H’et,
og bagefter laver Hopp stregen i midten.
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Hipp beundrer deres værk. Det er blevet til et kæmpestort H.
Bagefter laver de et glidebane A.
De starter ved siden af hinanden, og glider ud til hver sin side.
”Stop!” råber Hipp. ”Nu er vores streger lige lange.”
Denne gang laver Hipp stregen i midten,
og han ser tilfreds på det store A.
”Nu er der altså ikke plads til, at vi laver flere bogstaver,” siger Hopp.
”Vi kan bare lave små bogstaver,” siger Hipp.
Han har fundet tre pinde, og dem lægger han ved siden af hinanden,
så de bliver til et A.
”Smart!” siger Hopp. ”Luk øjnene, så tryller jeg A’et til et H.”
Hipp lukker øjnene, og Hopp skynder sig at rykke rundt på pindene.
”Sim sa la bim! Nu må du kikke!”
”Wauw!”
”Nu står der H for Hipp!”
”Og H for Hopp,” siger Hipp glad,
men Hopp er allerede startet på en ny glidebane tur.
”Du kan ikke fange mig,” råber hun.
”Det kan da godt være, men jeg prøver alligevel,”
siger Hipp, og så glider han også af sted på sine fire tykke ben,
og måske glider de endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hipp skriver bogstaver i sneen. Hvilke
bogstaver kender du?
Hvad er Hopp god til? Hvad er du
god til?
Hopp laver noget på glidebanen. Hvad
er det hun laver?
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Denne uge handler om forskellige forsøg
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om forsøg:
• At prøve ting af.
• At opdage nye muligheder.

Aktiviteter:
Uge 19

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Forsøg
med bogstaver

Jeg tæller

Sjove
boldkast

Regnbue
blomst

Spil på
glas

Lav en
vindmølle

I skal lave
en lille
konkurrence.

I skal lave
en ny farve
på blomsten.

I skal lave
jeres eget
instrument.

I skal
prøve
vindens
kræfter.

Bold
(fra uge
4).

1 hvid
blomst
(jeres
egen).
Frugt
farve.
Glas med
vand (jeres
eget).

Store glas.
Små glas.
Ske.
Kande.
(Jeres
egne).

Papir.
Knappenål.
Pind.
Saks.
Blyant.
Blomsterpind.

I skal lave
tællelege.

I skal lave
bogstaver
og gætte
hvilke.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Papir.
Blyanter.
Alfabetark.
Fortælling
i hæfte.

Hopp.
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Mandag

l

Forsøg med bogstaver

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og prøve at lave bogstaver.

I skal bruge:
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Papir.
4 blyanter.
Alfabetark.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At skabe bogstaver.
At prøve nye ting.
At samarbejde.
At koncentrere sig.

I skal:
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Lave bogstaver ligesom Hipp med 3
”blyanter”.

Husk
din
mappe

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortællingen om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp, og
brug spørgsmålene på side 4.
Find alfabet-arket frem.
Find 4 blyanter og papir frem.
Lad dit barn starte med at kigge på
alfabet-arket.
Lad barnet forme et bogstav med 3
blyanter, og vise dig det.
Du skal sige, hvad bogstavet hedder.
Hvis du siger det rigtige, skriver du det på
papiret.
Nu bytter I:
Du former et bogstav.
Dit barn siger, hvad bogstavet hedder eller
peger på alfabet-arket.
Hvis det er rigtigt, skriver dit barn bog
stavet på arket.
Jeres papir med bogstaver kan farves og
lægges i barnets mappe.
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Hvis I vil:
Kan I skrive bogstaver på ryggen
af hinanden med fingeren – ganske
langsomt og så gætte, hvilket bogstav det er.
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Tirsdag

l

Jeg tæller

I skal lege tællelege.

I skal bruge:
•

Hopp.

I skal lave:
•

Lege tre forskellige tællelege.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At tælle.
Talremsen op til 100.
Forskellige tællelege.
At koordinere bevægelser med tal.

Sådan gør I:
Find et sted med god plads indenfor eller
udenfor.
Tælleleg 1: HOPPELEG
• Tag hinanden i hænderne. Hopp kan
være med.
• Hop og sig remsen i takt med hop: 1020-30-40-50-60-70-80-90-100.
• På 100 falder I ned på gulvet eller
jorden.
• Prøv legen nogle gange.
Tælleleg 2: TÆL TIL POLITI
• Stå ved siden af hinanden.
• I skal gå et skridt frem, for hvert tal I
siger.
• Tæl til ti på denne måde: sig Poli-1, Poli
-2, Poli – 3, Poli – 4, Poli – 5, Poli – 6,
Poli – 7, Poli – 8, Poli – 9, POLI TI.
• Prøv legen nogle gange.
Tælleleg 3: RAKET NEDTÆLLING
• Tag hænderne frem foran jer og vis alle
fingre.
• Tæl baglæns ned fra 10 til 0.
• Læg en finger ned for hvert tal I siger.
• Når I fjerner den sidste finger, siger I
BUUMM, og lader hænderne flyve op i
luften som en raket.
• Prøv legen nogle gange.
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Hvis I vil:
Kan I gentage tælleleg nummer 1.
I stedet for at falde ned på gulvet til
sidst, må I røre gulvet eller jorden med
3 kropsdele.
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Onsdag

l

Sjove boldkast

I skal prøve nye kast med bolden.

I skal bruge:
•
•

Bolden fra uge 4 eller en anden bold.
En væg, som I kan spille op ad.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At koordinere øje og håndbevægelser.
At planlægge sine bevægelser.
At styrke sin motorik.

Øve nye kast med bold.

Sådan gør I:
Find bolden frem.
Stå 2-3 meter foran en væg og kast bolden
op ad væggen på forskellige måder:
Kast først med højre hånd. Prøv bagefter
med venstre hånd.
Løft det ene ben og kast bolden under
knæet.
Kast bag om ryggen.
Kast til hinanden og prøv at gribe med
begge hænder.
Hvor mange gange kan I gribe med begge
hænder?
Barn:
forælder:

Kan I stå på et ben, mens I kaster bolden?
Barn:
forælder:

Kan I nå at klappe i hænderne, efter I har
kastet?
Barn:
forælder:

Hvis I vil:
Kan I fortsætte øvelsen udenfor med
længere afstand mellem jer.
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Torsdag

l

Regnbue blomst

I skal lave forsøg med en blomst.

I skal bruge:
•
•
•

1 hvid blomst.
Frugtfarve.
Glas med vand.

Barnet lærer:
•
•

At lave forsøg som en videnskabsmand.
At det er muligt at lave om på naturen
(blomsten).

I skal:
•
•
•

Sætte blomsten i vand.
Putte frugtfarve i vandet. Vent.
Se, hvad der sker med blomsten.

Sådan gør I:
Køb 1 hvid blomst. Nellike eller tulipan er
gode at bruge.
Fyld vand i glasset.

Hvis I vil:
Kan I forsøge med flere og andre
farver. I kan give blomsten til én, I
godt kan lide.

Hæld frugtfarve i glasset.
Sæt blomsten i glasset.
Lad den stå nogle timer.
Blomsten vil skifte farve.
Sæt blomsten i rent vand, uden farve.
Se, hvad der sker.
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Fredag

l

Spil på glas

I skal lave jeres eget musikinstrument.

I skal bruge:
•
•
•

6 drikkeglas. 2 små – 2 mellemstore
– 2 store (jeres egne).
Vand i en kande (jeres egen).
1 ske (jeres egen).

Barnet lærer:
•
•
•

At lave sit eget instrument.
At lave en lille melodi.
At udtrykke sig gennem toner.

I skal:
•
•

Lave et instrument.
Spille en melodi og en rytme.

Sådan gør I:
Find glas frem.
Små glas giver en høj tone.
Store glas giver en dyb tone.
Hæld vand i en kande.
Slå forsigtigt på glasset med skeen.
Hæld langsomt vand i. Stop med at hælde
vand i, når glasset har en fin tone.
Gør det samme med de andre glas, så de
alle har forskellige toner.
Prøv at spille en lille melodi på glassene.

På ne
tsted
et
kan I
se en
film,
med
en, d
er
spille
r på g
las
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Hvis I vil:
Kan I synge og lave nogle af tonerne
på glassene.
Finde en sang på cd´en Pa-papegøje
og lave rytme til.
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Ekstra aktivitet

l

Lav en vindmølle

I skal lave en vindmølle.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

1 stykke papir på 21x21 centimeter.
1 blomsterpind.
1 knappenål.
Saks.
Blyant.

Barnet lærer:
•
•
•

At være koncentreret.
At afprøve ting.
Noget om vind.

I skal:
•

Lave 1 vindmølle og afprøve den.

Hvis I vil:
Kan I lave forsøg med at lave større
vindmøller og se, om I også kan få dem
til at dreje rundt. Måske kan I se rigtige
vindmøller, der hvor I bor.

Sådan gør I:
Find materialerne frem.
Klip et kvadrat af 1 stykke papir.
Fold papiret fra spids til spids, så det bliver
en trekant.
Derefter folder I på den anden led.
Jeres folder vil nu danne et kryds på papiret.
Find præcist midten på papiret og sæt en
prik.
Klip halvvejs ned langs folderne.
Fold nu spidserne ind mod midten.
Sæt dem fast med knappenålen på blomsterpinden.
Så kan I puste på møllen eller gå udenfor
og få den til at køre.
Hvorfor drejer den kun rundt, når luften
rammer den?
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