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Uge 20 l Venner
Hopp er på vej hen til Hipp.
Hun kan ikke stå for fristelsen til at tage sig en glidetur,
nu hvor sneen er der. Hun laver også en snebold,
og det sidste stykke vil hun liste, så Hipp ikke opdager,
at hun kommer.
Allerede på lang afstand kan hun høre,
at Hipp snakker med nogen. Hvem kan det være?
”Du må ikke sige det til nogen!” siger Hipp.
Hopp lister nærmere. Hun kan kun få øje på Hipp,
der snakker videre: ”Tak skal du have min ven!” siger han.
Hopp glemmer helt at kaste snebolden, der er ved at smelte.
”Hvem snakker du med?” spørger hun.
”Øh… ikke nogen,” siger Hipp og ser helt forvirret ud.
”Jeg hørte det selv,” siger Hopp.
”Ja, men det er ikke en, du kender,” siger Hipp.
”Nåh!” siger Hopp, og smider snebolden fra sig.
”Jeg troede, at det var mig, der var din ven.”
”Det er du da også,” siger Hipp. ”Det ved du da.”
”Hvem er så den anden ven, du snakker med?”,
spørger Hopp, mens hun sparker i sneen,
så det står om ørerne på dem.
”Øh… det er svært at forklare,”
siger Hipp og tørrer sneen væk fra øjnene.
”Nåh, men så går jeg igen,” siger Hopp.
”Nej søde Hopp. Du må ikke gå,” siger Hipp.
”Jeg skal nok prøve at forklare det.”
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”Okay,” siger Hopp. Hun bliver stående og venter.
”Det er rigtig nok, at jeg har fået en ny ven,
men det er en usynlig ven.”
”Hvordan kan I så snakke sammen?”
”Jeg ved, hvor han er,” siger Hipp
”Hvordan kan du vide det?” spørger Hopp.
”Det ved jeg bare,” siger Hipp.
”Han var der lige pludselig en dag,
hvor jeg var ked af det.
Da jeg havde fortalt ham det hele, fik jeg det meget bedre,
og nu kommer han, når jeg har brug for ham.”
”Smart”, siger Hopp. “Hvor er han nu?”
”Det ved jeg ikke. Han kommer kun, når jeg er alene,” siger Hipp.
”Men hvordan ser han ud?” spørger Hopp.
”Han er lille bitte og ligesom en bamse,” siger Hipp.
”Nåh, men så må jeg hellere gå,
så din usynlige ven kan komme tilbage,”
siger Hopp fornærmet.
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”Nej, han kommer bare engang imellem,
og ham kan jeg jo ikke lege med!” siger Hipp.
”Kan han ikke engang lege?” siger Hopp.
”Nej, du skal blive. Vi kan jo både lege og snakke og alting,”
siger Hipp.
”Og jeg er heller ikke usynlig!” siger Hopp glad.
Hun skynder sig at lave en ny snebold, og kaster den hen på Hipp.
”Kan du ikke spørge din usynlige ven,
om han ikke vil komme hen og hjælpe mig,
når jeg er alene?” siger Hopp.
”Det skal jeg nok”, siger Hipp og sender en snebold tilbage.
Så snakker de ikke mere om det,
men de bliver ved med at lege i sneen.
Måske leger de endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hipp står og snakker, da Hopp kommer.
Hvem snakker Hipp med?
Hipp har også Hopp som ven. Hvem er
dine venner? Hvad laver I sammen?
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Denne uge handler om, hvordan det føles at have venner
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om lege:
• Regler for leg.
• Venskaber.
• Ting, man kan sammen med venner.

Aktiviteter:
Uge 20

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Skal vi
lege?

Skriv et
postkort

Spejldans

Mag
netens
venner
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Aller
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ven

I skal finde
ud af at
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ind i en
leg.
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kort med
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I skal følge
hinandens
bevægel
ser.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Billede
med børn.

Bog: Halfdans ABC.

Fortælling
i hæfte.

Postkort.
Blyant.

Cd: Papapegøje.

I skal
finde ud
af, hvem
magne
ten er ven
med.

En
magnet
(fra uge
18).

I skal lave
et rollespil
om at blive
venner.

Hopp.

I skal tale
om ven
skab og
lege med
sokker.

1 par
sokker
(jeres
egne).
Bog:
Mustafas
kiosk.
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Mandag

l

Skal vi lege?

I skal læse eller lytte til fortælling om Hipp og Hopp, og tale om leg og venner.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Billede med børn, der leger.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At overveje situationen.
At se muligheder.
At udtrykke sig.

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Tale om billedet.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortællingen om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp, og
brug spørgsmålene side 4.
Find billedet med børn frem.
Tal med dit barn om billedet. Et barn, der
leger med legetøj, og den anden der står
og kigger på.
Spørg dit barn:
• Hvad sker der på billedet?
• Hvad tror du, børnene laver?
• Hvad vil hende, der kigger på?
• Hvordan kan hun gøre, hvis hun gerne
vil lege med den anden?

Hvis I vil:
Kan I prøve at finde andre situationer
omkring venner, som I kan tale om.
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Tirsdag

l

Skriv et postkort

I skal skrive et postkort med en god leg.

I skal bruge:
•
•
•

Bog: Halfdans ABC - bogstavet P.
1 postkort fra kufferten.
1 blyant.

Barnet lærer:
•
•

Bogstavet P.
At man kan sende postkort.

I skal:
•
•

Læse verset om bogstavet P.
Tegne eller skrive et kort til dit barns
bedste ven.

Sådan gør I:
Læs remsen højt.
Find postkortet og blyant frem.
Find en ting, som dit barn gerne vil lave
sammen med sin ven.
Tegn eller skriv om det på kortet. Dit barn
kan bruge trylleskrift.
Lad dit barn give kortet til sin ven.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan I selv skrive eller tegne et postkort til Hopp og putte det i jeres
postkasse.
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Onsdag

l

Spejldans

I skal danse og følge hinandens bevægelser.

I skal bruge:
•

Cd: Pa-papegøje.

I skal:
•

Danse en spejldans.

Sådan gør I:
Find cd og vælg nr. 18 med Tre små fisk.
Stil jer overfor hinanden.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At udtrykke sig gennem dans.
At tage initiativ.
At følge andres bevægelser.
At bruge sin krop.

Hvis I vil:
Kan I prøve at danse ballet eller
andre danse, hvor I gør tingene på
samme tid.

Først starter dit barn med at danse til
rytmerne.
Du skal følge dit barns bevægelser og gøre
det samme, som dit barn gør.
Efter vers 1 skifter I.
Så er det din tur til at lave dansen, og dit
barn skal følge dig.
Skift igen efter vers 2 eller når I synes.
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Torsdag

l

Magnetens venner

Sæt magneten fast på ting i dit hjem.

I skal bruge:
•

En magnet.

I skal:
•

Finde ud af, hvor en magnet kan sidde
fast.

Barnet lærer:
•
•
•

Enkle regler om fysik.
At prøve igen og igen.
At noget hører sammen og andet gør
ikke.

Sådan gør I:
Lad dit barn sætte magneten på ”alle” ting
i hjemmet.
Hvor bliver den siddende (metal)?
Dette er magnetens venner.

Hvis I vil:
Kan I gå på biblioteket og låne
børnebøger om forsøg – eller bøger
om, hvordan I kan lave jeres egne
magneter.

Hvor falder den ned (plastik, stof, træ
m.m.)?
Dette er ikke magnetens venner.
Hvordan kan det gå til?
Fortæl dit barn, at magneten er ven med
ting, der er lavet af metal.
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Fredag

l

Bliv min ven

I skal spille rollespil om at være uvenner og blive venner igen.

I skal bruge:
•

Hopp.

I skal:
•
•

Lave et rollespil om at være uvenner.
Finde ud af, hvordan I bliver venner
igen.

Sådan gør I:
Sig til dit barn, I skal lade som om, I er
uvenner.
I skal finde ud af, hvordan I kan blive
venner igen.
I leger, du har Hopp, som dit barn gerne vil
have.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At være uenig om noget.
At løse uenigheder.
At få viden om at samarbejde.
At få viden om egne udtryk.

Hvis I vil:
Kan I spille et rollespil, over situation
er, hvor dit barn har prøvet at være
uvenner med nogen, og prøvet at
blive gode venner igen.

Sig til dit barn, det skal fortælle dig, det
gerne vil låne Hopp.
Du siger: ”Nej, jeg vil lege med Hopp selv.”
Barnet skal prøve igen, men du siger nej.
Find ud af, sammen med dit barn:
• Hvordan kan man spørge, hvis man
gerne vil låne noget?
• Hvordan kan man spørge vredt?
• Hvordan kan man spørge venligt?
• Hvordan kan man spørge grædende?
Vælg den måde, I synes bedst om, og leg
den.
Nu er det dit barns tur til at have Hopp.
Du vil gerne låne Hopp.
Prøv flere måder (vred, grædende, venligt
osv.)
Tal med dit barn om, hvad det kan gøre.
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Ekstra aktivitet l

Allerbedste ven

I skal lege med sokkedukker og tale om venskab.

I skal bruge:
•
•

Et par af jeres egne sokker.
Bog: Mustafas kiosk.

I skal lave:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At bruge sin fantasi.
At tænke over sine venskaber.
At udtrykke sig sprogligt.

Tale om jeres bedste ven.
Lave sokkedukker.

Sådan gør I:
Find et par sokker frem, og del dem med
én sok til hver.
Sæt sokkerne på hænderne og brug dem
som dukker.
Fortæl dit barn, at I nu skal tale om jeres
allerbedste ven.
Lad sokkedukkerne fortælle:
• Hvem er dit barns bedste ven?
• Hvad laver dit barn sammen med sin
bedste ven?
• Hvad er sjovest at lave sammen?
Fortæl om din bedste ven.
• Hvem er din bedste ven?
• Hvad laver du sammen med din bedste
ven?
• Hvad er sjovest at lave sammen?

Hvis I vil:

Kan I læse remsen i Mustafas kiosk
side 20 og 21 og finde ud af, hvad
sokkerne kan finde på.
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