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Uge 21 l Dyr
Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt.
Hipp er ude på sin morgentur, da han kan høre,
at der er nogen, der stamper i jorden.
Hipp spidser ører. Måske er det Hopp?
Hun stamper altid i jorden, når der er fare på færde.
Og ganske rigtigt.
Et øjeblik efter kommer Hopp farende mod ham.
Hun er helt forpustet, og ser sig forskrækket omkring.
“Hvad er der sket?” spørger Hipp.
“Ræven vil fange mig,” siger Hopp og gyser.
“Sikke en bandit,” siger Hipp. ”Jeg skal komme efter ham!”
“Ja, vil du ikke nok? I går tog ræven to kaniner og spiste dem.”
Hopp er stadig urolig og ser sig hele tiden omkring.
“Du skal ikke være bange. Ræven kommer ikke her!”
”Det ved man aldrig,” siger Hopp. ”Ræven er snu!”
”Ja, men han kan lugte, at jeg er her,
og så tør han ikke komme.
Han kan nemlig ikke klare mig,”
siger Hipp.
”Nej, men han kan godt klare mig,” siger Hopp og sukker.
”Ja måske, men han kan ikke fange dig.
Du er den hurtigste kanin, jeg kender”, siger Hipp.
”Jo tak, og jeg kan også narre ham, men alligevel,” siger Hopp.
“Hvordan narrer du ræven?” spørger Hipp.
“Jo, når jeg er nede i mit kaninhul, kan jeg høre,
når han snuser oppe ved udgangen.
Og nogen gange begynder han at grave!”
”Uha! Gemmer du dig så?”

HippHopp | Uge 21 | Emne: Dyr

Uge21_dyr.indd 2

side 2

06/07/10 11.39

“Nej, jeg har lavet flere udgange,
så jeg skynder mig ud af den,
der er længst væk fra ræven,
og så spæner jeg væk,
alt hvad jeg kan.”
”Sejt!” siger Hipp.
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“Hvorfor spiser ræven andre dyr?
Den kunne da bare spise græs ligesom os andre,”
mener Hopp.
“Hvis alle dyr spiser græs og gulerødder,
så bliver der ikke nok mad til os alle sammen,”
forklarer Hipp.
“Og til sidst så ville der måske slet ikke være nogen kaniner.”
“Nåh, på den måde,” siger Hopp.
”Når nogen dyr spiser planter og nogen dyr spiser kød,
så hjælper det til, at vi alle sammen kan være her.”
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“Det kan godt være,” siger Hopp,
“men jeg vil altså ikke være mad for ræven.”
“Nåh nej”, siger Hipp. “Det kan jeg godt forstå!”
“Hørte du det ræv, “ råber Hopp og fortsætter:
“Ræv, ræv gå din vej! - Du kan ikke fange mig!”
Hun kikker rundt. Alt ser fredeligt ud.
”Tror du, han hørte det Hipp?”
Hipp nikker: “Men derfor kan det godt være,
at han ligger på lur et sted,
så jeg må hellere følge dig hjem.”
Det synes, Hopp er en god ide,
og hele vejen hjem til kaninhullet råber hun:
“Ræv, ræv gå din vej!
Du kan ikke fange mig!
Og det har du rigtig godt af!”

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hopp er bange for ræven.
Hvordan hjælper Hipp?
Hvad for noget mad kan Hipp
og Hopp bedst lide?
Hvad kan ræven bedst lide?
Hvad kan du bedst lide?
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Denne uge handler om dyr, og hvad de kan
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om dyr:
• Lege om dyr, som kan leges med venner.
• At se efter dyr i lokalområdet.
• Rovdyr og fødekæder.
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øjne og
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halen på
æslet.

I skal finde
dyr på en
gåtur.

I skal lave
et rollespil
om muldvarpen og
alle
dyrene.
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dyr, der
spiser
andre dyr.

Ark med et
æsel.
Saks.
Elefanttyggegummi.
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Tørklæde
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Ark med
dyr.

Bog:
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på dens
hoved.

Ark med
dyr.

I skal lege
en leg om
at tage
Hopp.

I skal lege
en leg,
hvor I
siger alle
dyrenes
lyde.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Hopp.
Bog:
Halfdans
ABC.
Fortælling
i hæfte.

Bog: Muld
varpen, der
ville vide,
hvem der
havde lavet
lort på dens
hoved.
Papir.
Saks.
Farve
blyanter.
Elastik.

HippHopp | Uge 21 | Emne: Dyr

Uge21_dyr.indd 5

Blyant.

Blyant.

Strømpe
(jeres
egen).

side 5

06/07/10 11.40

Mandag

l

Hvem har taget rævens kanin?

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lege en leg.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.
Bog: Halfdans ABC.

Barnet lærer:
•
•
•

At være opmærksom.
At kunne vinde.
At kunne tabe.

I skal:
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Lege en leg.

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 Hopp frem.
Så skal I lege legen:
”Hvem har taget rævens kanin?”.
•
•
•

Du skal starte med at være ræven. Du
skal sidde med ryggen til dit barn.
Hopp skal ligge lige bag dig.
Nu skal dit barn snige sig ind og tage
Hopp uden, at ræven opdager det.

Hvis ræven hører, at Hopp bliver taget, så
skal dit barn være ræv.
Det er så din tur til at snige dig ind og tage
Hopp.
Hvis dit barn tager Hopp uden du hører
det, må han eller hun sige: 1-2-3 hønsetyv.
Du skal så fortsætte med at være ræv.

Hvis I vil:

Kan I læse om Ræven i Halfdans ABC
under R.
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Tirsdag

l

Hvad siger dyrene?

I skal læse en bog og lege en leg, hvor I siger alle dyrenes lyde.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Bog: Muldvarpen, der ville vide, hvem
der havde lavet lort på dens hoved.
Papir.
Saks.
Farveblyanter.
Elastik.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om dyr og dyrelyde.
At bruge sin fantasi.
At bruge sin stemme på forskellige
måder.
Noget om at mødes med andre og
om at hilse.

I skal:
•
•
•

Læse bogen.
Dit barn skal fortælle, hvilke dyr muldvarpen møder.
I skal lege en leg med dyrelyde.

Sådan gør I:

Læs bogen højt for dit barn.
Spørg dit barn:
• Hvilke dyr møder muldvarpen?
• Hvad siger dyrene?
• Hvordan hilser du på folk, du møder?
Lad dit barn svare på spørgsmålene.
Nu skal I lege en leg med dyrelyde:
• Stå overfor hinanden, kryds armene og
tag hinanden i hænderne. Hop mens I
drejer rundt. Få god fart på, så det går
rigtig hurtigt.
• Du spørger: “Hvem møder vi?”
• Dit barn svarer: ”En … ”(hest, ged, gris
osv.)
• Så slipper I med hænderne og lader jer
falde om på gulvet.
• Nu går/kravler I som det dyr, barnet
sagde. I mødes og siger god dag til
hinanden med dyrets lyde.
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Hvis I vil:
Kan I lave en dyremaske. Tegn et
stort dyrehoved på et stykke papir.
Det skal fylde næsten hele papiret.
Klip hovedet ud og hold det foran
ansigtet som en maske. Lav mær
ker, der hvor dit barns øjne sidder.
Klip huller til øjne. Sæt en elastiksnor i siderne. Nu har dit barn en
dyremaske, som han eller hun kan
lege med.
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Onsdag

l

Hale på æslet

I skal lege en leg med lukkede øjne, og sætte halen på æslet.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Ark med et æsel.
Elefant-tyggegummi.
Garn.
Tørklæde.
Bog: Dig og mig og vi to.
Cd: Pa-papegøje.

Barnet lærer:
•
•
•

At det kan være sjovt at gøre noget
“forkert”.
At orientere sig med lukkede øjne.
At klippe med en saks.

I skal:
•
•

I skal lave en hale til æslet.
Prøve at sætte halen på æslet med
lukkede øjne.

Sådan gør I:

Find garnet og klip nogle lange stykker af.
Bind dem sammen med en knude i den
ene ende. Tag en klat elefant-tyggegummi
og sæt det på knuden. Det skal stadig
kunne klistre, så halen kan sættes fast på
æslet.
Sæt billedet med æslet op på en dør.
Prøv at sætte halen fast.
Tag den af igen.
Gå tre skridt væk fra døren. Bind et tørklæde for øjnene af dit barn. Drej dit barn
forsigtigt rundt.
Nu skal dit barn forsøge at sætte halen på
æslet med lukkede øjne.
Det er svært. Men det er sjovt at se, hvor
halen kommer til at sidde.
Bagefter er det din tur.
Prøv nogle gange. Se om I kan få halen til
at sidde det rigtige sted.
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Hvis I vil:

Kan I synge: Se den lille kattekilling.
Sangen er i Dig og mig og vi to side
41 og på cd’en Pa-papegøje nr. 20.
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Torsdag

l

Find dyrene

I skal finde ud af, hvilke dyr, der er almindelige at møde på en gåtur.

Barnet lærer:

I skal bruge:
•
•

•
•
•

Ark med dyr.
En blyant.

I skal:
•

Dyrenes navne.
At tælle.
Hvilke dyr, der er mest almindelige at
møde.

Finde ud af, hvilke dyr, der er almin
delige at møde på en gåtur.

Sådan gør I:
Snak om, hvilke dyr I har set udenfor jeres
hus:
• Måske har I engang set en regnorm?
Eller fugle på himlen? Eller måske har I
set en hund, der er ude at gå tur?
Hjælp dit barn med at komme i tanke om
forskellige dyr. Det kan for eksempel være
mariehøne, snegl, kat, edderkop.
Gå en tur sammen med dit barn. Tag ark
og blyant med.
Hver gang I møder et af de dyr, der står på
arket, skal I sætte et kryds.
Find ud af:
• Hvilke dyr møder I?
• Hvilke dyr møder I flest gange?
• Hvilke dyr står ikke på listen?
• Er der nogle af dyrene fra arket, som I
ikke kan møde på en gåtur?

Husk
din
mappe
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Hvis I vil:
Kan I tale om, hvor I kan møde de
dyr, der er på listen, som I ikke har
mødt.
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Fredag

l

Muldvarpen på tur

I skal lave et rollespil om muldvarpen og alle dyrene.

I skal bruge:
•
•

Bog: Muldvarpen, der ville vide, hvem
der havde lavet lort på dens hoved.
En strømpe (jeres egen).

I skal:
•

Spille et rollespil sammen.

Sådan gør I:

Læs bogen op for dit barn. Læs om et dyr
ad gangen.
Nu skal I lege historien i bogen.

Dit barn lærer:
•
•
•
•
•

At udtrykke sig sprogligt.
At bruge sin fantasi.
At spille en rolle.
At leve sig ind i en historie.
At balancere med noget (en strømpe)
på hovedet.

Hvis I vil:

Kan I bytte roller, så du er muldvarpen, og dit barn kan være dyrene
med forskellige stemmer.

Find en strømpe. Læg den ovenpå dit
barns hoved. Det er sjovt og svært at gå
med noget på hovedet, uden det falder
ned.
Lad dit barn spille muldvarpen. Du skal
spille de forskellige dyr, som muldvarpen
møder.
Først møder muldvarpen en due.
• Dit barn siger: “Er det dig, der har lavet
lort på mit hoved?”
• Du siger: “Mig? Hvordan kunne du dog
tro det? – Jeg gør sådan!”
Sådan gør I med alle dyrene.
Lav forskellige stemmer til de forskellige
dyr.
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Ekstra aktivitet l

Hvem spiser hvem?

I skal finde ud af, hvilke dyr der spiser andre dyr.

I skal bruge:
•
•

Ark med dyr.
Blyant.

Dit barn lærer:
•
•

Om rovdyr.
Om dyrenes fødekæde.

I skal:
•

Finde ud af, hvilke dyr der spiser
andre dyr.

Sådan gør I:

Tag arket med dyrene.
Tal med dit barn om, at nogle dyr lever af
at spise andre dyr. De kaldes rovdyr.

Hvis I vil:

Kan I tegne en tegning af et rovdyr
og et af de dyr, det spiser.

Fortæl dit barn, at I skal finde ud af, hvilke
dyr, der spiser andre dyr.
Tegn streger fra et dyr til de dyr, det spiser.
Dit barn skal have god tid til at tænke over,
hvem der spiser hvem. Hjælp dit barn, hvis
det er svært.
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