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Uge 1 l Dyr
Hipp og Hopp møder tit hinanden.
De er meget forskellige, men de kan begge
to godt lide at spise græs.

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hipp er så stor, at han skal have rigtig meget
græs for at blive mæt, men Hopp behøver ikke så meget.
Hun ligger i græsset og hviler sig, mens Hipp spiser videre.
”Hør, hvad er det?” siger Hopp og spidser ører.
”Sum, sum, sum!”
Den summende lyd kommer nærmere og nærmere.
”Det lyder farligt,” siger Hopp
og trykker sig flad mod jorden.
”Måske er det nogen, der kommer efter os!”
”Sum, sum, sum!”
Nu er Hipp holdt op med at spise og ser sig om.
”Det er en humlebi!”
”Jeg kan ikke lide den lyd,” siger Hopp.
”Det er jo bare en lille humlebi.
Den flyver med støv fra den ene blomst til den anden.
På den måde får vi mange blomster,” siger Hipp.
”Nåh,” siger Hopp.
”Så er du måske en blomst?”
”Nej, jeg er da mig!”
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”Ja, men humlebien sidder altså på dig med alt sit støv!”
Hipp står helt stille.
”Hvad laver den?”
”Den sidder helt stille.”
”Hvis det var mig, der kunne flyve,
så ville jeg ikke sidde stille.
Jeg ville ønske, at den kunne tage
mig med på en flyvetur!”
”Sum, sum, sum!”
”Det kunne den ikke. Den er i hvert fald fløjet.”
”Øv!”
”Den skulle vel hen til en blomst?”
”Jah,” siger Hipp og sukker.
”Jeg kan da godt flyve,” siger Hopp.
”Flodheste kan ikke flyve,
og det kan kaniner heller ikke,” siger Hipp.
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”Selv om vi ikke kan flyve,
kan vi da lege, at vi flyver,” siger Hopp.
”Hvordan det?”
”Luk øjnene! Er du klar, parat til start?”
”Klar, parat til start.”
”Af banen deroppe. Her kommer en loppe.”
”Nej, du mener en flodhest og en kanin,” siger Hipp.
”Okay! En, to, tre... så flyver vi.”
”Jubi!” Hopp synes, at han flyver så højt op i luften,
at det kilder i maven.
”Er det ikke dejligt at flyve, Hipp?”
”Øh… jeg er vist for tung.
Skal vi ikke hellere løbe om kap?”
”Okay. Jeg skal lige lande først.”
Så løber Hipp, og Hopp hopper,
så det gungrer i jorden.
Og måske løber de endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvilke dyr er med i historien?
Hvilket dyr er Hipp?
Hvilket dyr er Hopp?
Hvad er en bi god til?
Hvad er Hopp god til?
Kan alle dyr flyve?
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Denne uge handler om forskellige dyr
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om dyr:
• Hvad hedder dyrene?
• Hvor bor dyrene?
• Hvad kan dyrene?
• Hvordan ser dyrene ud?

Aktiviteter
Uge 1

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Snak om
dyr

Kæledyr

Dyre hop

Hvor bor
dyrene?

Tegn et
dyr

Gæt et
dyr

I skal læse
en bog om
et kæledyr.

I skal lege
og hoppe
som dyr.

I skal
snakke
om, hvor
dyrene
bor.

I skal lukke
øjnene og
tegne et
dyr.

I skal sige
som forskellige
dyr.

Bog: Finn
Herman.

Ingenting.

Tegning af
landskab.

Blyant.
Papir.

Ingenting.

I skal lege
I snakker i
telefon.
Læse
fortælling
om Hipp
og Hopp.
I skal
bruge

2 papkrus.
1 snor.
2 knapper.
Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Snak om dyr

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og I skal snakke om dyr, I kender.

I skal bruge:
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
2 papkrus.
1 snor.
2 knapper.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At vente på tur.
At lytte til andre.
At fortælle om sine tanker.
At tænke sig om.
At det er sjovt at være sammen.

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Lave en ”telefon” af de 2 papkrus.
Snakke om, hvilke dyr I kender.

Sådan gør I:

 æs eller lyt til fortælling om Hipp og
L
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene på side 4.
•
•
•
•
•

I kufferten er der 2 papkrus, 1 snor
og 2 knapper.
Sæt tingene sammen som vist på
billedet.
Hold snoren stram, når I snakker.
Prøv telefonen.
Snak om, hvilke dyr I kender.

Spørg:
• Hvilke dyr kender du?
• Hvor har du mødt dem?
• Hvilke dyr har du rørt ved?
• Hvilke dyr kan du godt lide?
• Hvilke dyr synes du ser sjove ud?
• Hvilke dyr er du bange for?
I kan skiftes til at tale og lytte.
Bliv ved så længe det er sjovt.

Hvis I vil:

Prøv at gå ind i hvert sit rum. Hold stadig
snoren stram. Virker telefonen endnu?
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Tirsdag

l

Kæledyr

Dit barn skal fortælle, hvilke dyr han eller hun kender.

I skal bruge:
•

Bog: Finn Herman.

I skal:
•
•

Læse bogen om Finn Herman højt.
Snakke om, hvilke dyr der er kæledyr,
og hvilke der er vilde dyr.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At lytte.
At forestille sig noget.
At fortælle om sine tanker.
At et dyr skal passes.

Sådan gør I:
Find bogen om Finn Herman i kufferten.
Læs bogen højt.
Spørg dit barn, hvilke dyr han eller hun
bedst kan lide.
Spørg dit barn, hvad der er hans eller hendes yndlingsdyr.
Hvis dit barn går i stå, kan du spørge:
• Hvordan ser dyret ud?
• Hvor lever det henne i verden?
• Hvad spiser det?
• Bruges dyret til noget?
Dit barn skal have tid til at tænke over,
hvilket dyr, han eller hun synes bedst om.
Giv dig god tid til at lytte og svare.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan dit barn tegne en tegning af dyret
og måske fortælle en historie om dyret,
der starter med: ”Der var engang en…
(for eksempel en hest).”
Dit barn kan også tegne nogle dyr som
Hipp og Hopp møder.
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Onsdag

l

Dyrehop

I skal vise hinanden, hvordan forskellige dyr bevæger sig.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•

Finde et sted med god plads.
Hoppe som forskellige dyr.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge sin krop.
At bruge sin fantasi.
At dyr bevæger sig forskelligt.
At det er sjovt at lege dyr.

Sådan gør I:
Find et sted med god plads.
Nu skal I gøre som forskellige dyr.
Spørg dit barn:
• Hvordan hopper en kanin?
• Prøv at hoppe som ”Hopp” (kaninen).
• Kan en flodhest hoppe?
• Prøv at gå som ”Hipp” (flodhesten).
• Hvad gjorde bien i historien om Hipp og
Hopp?
For at dit barn kan kende flere dyr, så prøv:
• At hoppe som en kænguru.
• At gå som en elefant.
• At liste som en kat.
• At svømme som en fisk.

Hvis I vil:
Kan I snakke om, hvilket dyr der kan
trampe højest og hoppe højest.
Find selv på dyr, I kan ligne.
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Torsdag

l

Hvor bor dyrene?

I skal snakke om, hvor dyrene bor.

I skal bruge:
•
•

Tegning af jord, mark, træer og himmel.
12 små kort med dyr på.

Barnet lærer:
•
•

At bruge ordene over, under og på.
Hvor dyrene bor.

I skal:
•

Finde ud af, hvilke dyr der bor: under
jorden, på jorden eller over jorden.

Hvis I vil:
Sådan gør I:

Kan I tale om andre dyr I kender.
Hvor bor de? Over, under eller på
jorden?

Find den store tegning af jord, mark og
himmel i kufferten.
Tal med dit barn om tegningen.
Hvad ser I?
Find de små billeder med dyr.
Tal med barnet om de små billeder.
Hvad hedder dyrene?
Hvad kan de?
Hvordan lever de?
Lad dit barn sætte dyrene på den store
tegning.
Hvilke dyr bor under, på og over jorden?
Det kan være svært at finde ud af, hvad
under, over og på betyder.
Hjælp dit barn.
Vis det, ved at holde et af de små billeder
Under bordet.
På bordet.
Over bordet, mens du siger, hvad du gør.
Det kan hjælpe dit barn med at lære
ordene.
Giv dit barn god tid til at tænke og svare.
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Fredag

l

Tegn et dyr

I skal lukke øjnene og tegne et dyr.

Barnet lærer:

I skal bruge:
•
•

Papir.
Blyant.

I skal:
•
•
•

Tegne en tegning af et dyr du kender.
Tegne med lukkede øjne.
Skiftes til at tegne og gætte.

Sådan gør I:
Find papir og blyant i kufferten.
Fortæl dit barn, hvilket dyr du vil tegne.
Luk øjnene og tegn dyret, mens du siger,
hvad det er.
Forsøg at tegne hoved, krop, ben, poter/
hove og andre ting.

•
•
•
•
•
•

At huske.
At koncentrere sig.
At bruge nye ord.
At forestille sig noget.
At øve sig i at tegne.
Hvordan dyr ser ud.

Hvis I vil:
Kan I skiftes til at tegne på samme
tegning:
Du tegner kroppen, dit barn hovedet,
du tegner øjnene, dit barn halen.
Det bliver en sjov tegning.

Sig hele tiden, hvad du tegner, så dit barn
hører ordene.
Nu er det dit barns tur til at lukke øjnene og
tegne.
Dit barn skal tegne, mens han eller hun
siger, hvad det er.
Lad dit barn lægge tegningen i mappen.

Husk
din
mappe
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Ekstra aktivitet l

Gæt et dyr

I skal sige som et dyr og gætte.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•

Sige en dyrelyd.
Gætte hvilket dyr.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At lytte.
At koncentrere sig.
Hvad dyrene siger.
Regler for gættelege.

Sådan gør I:
I skal skiftes til at tænke på et dyr.
Du kan starte:
Tænk på et dyr.
Sig ligesom dyret.
Dit barn skal gætte, hvilket dyr du tænker
på.
Nu er det dit barns tur:
Tænk på et dyr.
Sig lige som dyret.
Du skal gætte, hvilket dyr det er.

Hvis I vil:
Kan I skiftes til at tænke på et dyr, som
den anden skal gætte. Fortæl lidt om
dyret, hvor det bor og hvordan det ser
ud. Se om I kan gætte dyret.
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