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Uge 22 l Her bor jeg
Dagene er begyndt at blive lidt lysere, men det er stadig meget
koldt. Hipp er blevet forkølet, og nyser så det store træ ryster.
Hopp ser bekymret på ham.
”Skal vi bokse lidt, så du får varmen?”
Hipp svarer med et kæmpe nys og ryster på hovedet.
”Jeg ville ønske, at du havde sådan en tyk pels som mig,
så ville du ikke fryse om vinteren,” siger Hopp.
”Jeg passer bedst til at bo i de varme lande,
men nu er jeg her, og så må jeg bare klare det,” siger Hipp.
Han nyser igen, så Hopps ører blafrer.
”Ja, men du skulle have et varmt sted at være,”
siger Hopp og ryster ørerne på plads.
”Hvad gør alle de andre, der ikke kan få varmen?”
”Der er fugle, der flyver til de varme lande,” siger Hipp.
”God ide! Jeg tager med. Så kan fuglene vise os vej,”
siger Hopp begejstret.
”Det går ikke,” siger Hipp. ”Vi kan jo ikke flyve.”
”Nåh nej,” siger Hopp, og tænker sig om.
”Nu har jeg det! Vi bytter bolig med menneskene i huset.
De har varme indenfor og senge med dyner,
så behøver du ikke at fryse.”
”Det er pænt af dig, men mennesker kan ikke bo ligesom os.
Det kan de slet ikke finde ud af,
og jeg er også alt for stor til at komme ind i huset.”
”Nåh ja,” siger Hopp.
Hipp nyser igen så jorden ryster.
Det er så voldsomt, at et lille pindsvin vågner op fra sin
dvale og kikker et øjeblik, før det ligger sig til at sove igen.
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”Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre ligesom pindsvinet,”
siger Hipp og sukker.
”Det sover hele vinteren i sin hule. Det fryser ikke,
for inde i hulen er der blade og græs,
og når det så bliver lysere og varmere kommer det op igen.”
”Det må da være kedeligt at sove hele vinteren,” mener Hopp.
”Og hvis du sov, hvem skulle jeg så være sammen med?”
”Ja, men det gør jeg jo heller ikke,” siger Hipp og nyser igen.
”Men en hule til at varme sig i, det kunne jeg godt tænke mig.”
”Hvis jeg var den gode fe, så ville jeg trylle,
så du kunne blive varm,” siger Hopp.
”ATJUH!” nyser Hipp.
”Måske er jeg den gode fe,” siger Hopp, og væk er hun.
Hipp når at nyse 47 gange, så er Hopp tilbage.
Hun er ikke alene, hun har alle sine kanin venner med.
Nogle af dem kommer slæbende med et tæppe,
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som de har fundet. Andre holder gamle aviser i munden.
Dem der ikke har noget, går i gang med at skubbe
visne blade sammen med poterne.
”Læg dig ned,” siger Hopp.
”Atjuh!” nyser Hipp og alle bladene flyver til alle sider,
så kaninerne må skubbe dem sammen igen.
”Tak skal I have,” siger Hipp.
Han skynder sig at lægge sig ned oven på bladene.
Kaninerne dækker ham til med tæppet og med aviser.
”Får du varmen?” spørger Hopp.
”Det hjælper,” siger Hipp. ”Men jeg fryser stadig om fødderne.”
”Dem ordner jeg én ad gangen,” siger Hopp stolt.
Hun lægger sig oven på Hipps ene fod,
og hendes tykke pels varmer med det samme.
”Tak gode fe,” siger Hipp.
”Velbekomme,” siger Hopp,
og skynder sig videre til den næste fod.
På den måde fik Hipp varmen, og Hopp blev glad,
fordi hun kunne hjælpe sin gode ven.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hipp er blevet forkølet.
Hvordan kan han få varmen?
Pindsvinet sover hele vinteren.
Kender du andre dyr, der er i deres
huler hele vinteren?
Hvordan kan pindsvinet holde varmen?
Hvordan holder du varmen?
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Denne uge handler om at have et hjem og området, I bor i
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om, hvor I bor:
• At hjem kan være mange ting.
• At dyr også har hjem.
• Om muligheder i lokalområdet.

Aktiviteter
Uge 22

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Gamle
dage

Forskellige
måder at
bo på

Spille
Kom hjem
spil

Afstand

Mustafas
kiosk

Dørskilt i
trylledej

I skal sam
menligne
jeres butik
i området
med
Mustafas
kiosk.

I skal lave
et dørskilt
til jeres
hoveddør.

Bog:
Mustafas
kiosk.

Hvede
mel (jeres
eget).
Salt (jeres
eget).
Vand.
Papir.
Blyant.

I skal tale
om din
barndom.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Bog:
Mustafas
kiosk.
Fortælling
i hæfte.

I skal finde
ud af, hvor
dyrene
bor.
Bog:
Muld
varpen,
der ville
vide, hvem
der havde
lavet lort
på dens
hoved.

Ark med
Kom hjem
spil.

Papir.
Blyant.

Hopp.
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I skal spille
et spil om
at komme
først hjem.

Terning.
Knap eller
mønt til
hver (jeres
egne).

I skal
prøve
at måle
afstande
til kendte
steder i
nærom
rådet
Blyant.
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Mandag

l

Gamle dage

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og tale om, hvordan det var i gamle dage.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Bog: Mustafas kiosk.

I skal lave:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Læse remsen.
Tale om, hvordan din barndom var.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•
•

At tingene har ændret sig.
At du også har haft en barndom.
At lytte til en fortælling.
Noget om, hvor du boede som barn.
Noget om, hvordan du havde det som
barn.
At sammenligne sin egen barndom med
din.

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.
Sæt jer sammen og find Mustafas
kiosk frem.
Læs rimet side 22 og 23.
Fortæl dit barn om din barndom.
Du kan fortælle:
• Hvor du gik i skole.
• Hvad du lavede i din fritid.
• Hvor du boede.
• Hvordan det så ud i lokalområdet.
• Hvilke butikker der var.

Hvis I vil:

Kan I besøge biblioteket og forsøge
at finde billeder af, hvordan jeres
område så ud før.
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Tirsdag

l

Forskellige måder at bo på

I skal finde ud af, hvor dyrene bor.

I skal bruge:
•
•
•

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

Barnet lærer:
•
•
•

At dyr bor forskelligt.
At mennesker bor forskelligt.
At lytte og snakke om en fortælling.

I skal lave:
•
•

Læse bogen igen eller kigge i den.
Tale om, hvor dyrene bor.

Sådan gør I:
Læs bogen igen eller bladr i den.
Tal sammen om, hvor dyrene bor.
Spørg dit barn:
• Hvor bor duen?
• Hvor bor hesten?
• Hvor bor haren?
• Hvor bor geden, koen, grisen, fluerne?
• Hvor bor hunden?
• Hvor bor du?
• Kender du forskellige måder mennesker
kan bo på?
Tegn, hvor et af dyrene bor.

Husk
din
mappe
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Hvis I vil:
Kan I gå en tur og kigge på, hvordan
mennesker bor forskelligt.
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Onsdag

l

Spille Kom hjem spil

I skal spille Kom hjem spillet.

I skal bruge:
•
•
•
•

Kom hjem spil.
Terning.
En knap eller en lille mønt til jer hver.
Find også en til Hopp.
Hopp.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At følge regler.
At vente på sin tur.
At koncentrere sig om det samme i
længere tid.
At tælle.
Måske lærer det også at tabe.

Spille et spil sammen, hvor det gælder
om at komme først hjem.

Prøv
elses
spille
på ne
t
tsted
et

Spøg
Sådan gør I:
Find spillet frem. Læg terningen klar.
Find hver jeres lille knap eller mønt.
Find også en til Hopp.
Vælg, hvem der skal bo i hvilke huse.

Spillets regler:
Start med knapperne eller mønterne på
midten af brættet på start.
I skal også have Hopp med i spillet.
I skal følge hver sin sti hjem til jeres hus.
Den, der kommer først hjem har vundet.
I skiftes til at slå med terningen.
Husk også at spille for Hopp.
Dit barn starter.
Tæl, hvor mange øjne terningen viser.
Hjælp dit barn. Dit barn må flytte sin knap
eller mønt lige så mange felter, som ternin
gen viser.
Så er det din tur. Så er det Hopps tur.
Den, der kommer først hjem til sit hus, har
vundet.
Hvis I vil, kan I spille spillet flere gange.
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Hvis I vil:

Kan I spille et tællespil med terningen:
I skiftes til at slå tre gange med ter
ningen. Hver gang tæller I terningens
øjne. Tæl videre ved næste slag. På den
måde lægger I antallet af øjne sammen
for alle tre slag. Eksempelvis 3+2+1 = 6.
Hjælp dit barn. Hvem kan slå det største
tal?
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Torsdag

l

Afstand

I skal prøve at måle afstande til kendte steder i jeres område.

I skal bruge:
•

En blyant.

I skal lave:
•
•

Tale om, hvilke ting der er i nærheden
af jeres hjem.
I skal tælle, hvor mange skridt,
der er til stederne.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Begreberne længst og kortest.
At måle afstand.
At tælle.
At orientere sig.

Sådan gør I:
Tal om, hvad der findes i nærheden af
jeres hjem. Find selv på nogle ting eller
steder. Måske er der nogle af disse ting i
nærheden af jeres hjem:
• Er der en legeplads?
• Er der en græsplæne?
• Er der en vej?
• Er der en postkasse?
• Er der et busstoppested?
• Er der en lygtepæl?
I skal vælge fem ting, der ligger i nærheden
af jeres hjem og skrive dem ind her i
hæftet. Nu skal I ud at gå og måle, hvor
langt der er til de forskellige ting.
I skal tælle skridtene til hvert sted. Når
I har skrevet antallet af skridt ned, går I
tilbage til jeres hoveddør og går hen til den
næste ting. Husk at tælle skridt. Hjælp dit
barn med at tælle. Fortæl dit barn, at hvert
skridt er cirka lige så langt som en meter.
Afstand til:
Antal skridt:
Antal skridt:
Antal skridt:
Antal skridt:
Antal skridt:
Hvilket sted var der længst til?
Hvilket sted var der kortest til?
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Hvis I vil:
Kan I prøve at bedømme afstande til
andre steder i lokalområdet. Er der
længst til skolen eller børnehaven?
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Fredag

l

Mustafas kiosk

Sammenlign Mustafas kiosk med jeres butik i området.

I skal bruge:

Dit barn lærer:

I skal lave:

•

•

•

Bog: Mustafas kiosk.

Læse remsen og tal om den.

•

•

At forestille sig de ting, der bliver
beskrevet.
At blive opmærksom på sine
omgivelser.
At beskrive det, som dit barn ser.

Sådan gør I:

Læs remsen på side 24 og 25 og tal om
den.
Spørg dit barn:
• Hvor bor Mustafa?
• Hvordan ser han ud?
• Hvordan ser der ud det sted, hvor I
køber ind?
• Hvordan ser købmanden eller
kassedamen ud i jeres butik?

Hvis I vil:

Kan I tale om, hvilke butikker, der er
i jeres område, og hvad man kan
købe der.
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Ekstra aktivitet

l

Dørskilt i trylledej

I skal lave et dørskilt af trylledej.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Mel (jeres eget).
Salt (jeres eget).
Vand.
Papir.
Blyant.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

Tallene at kende.
Hvilket nummer han eller hun bor i.
At modellere.
At bruge sin fingre.
At koncentrere sig.

I skal lave:
•
•

Trylledej.
Lave et dørskilt til jeres families
hoveddør.

Sådan gør I:

Tal med dit barn om, hvilket nummer I bor
i. Skriv tallet på et stykke papir.
Nu skal I lave et skilt til døren med
nummeret på.
Sådan laver I dejen:
• 4 kopper hvedemel.
• 1 kop salt.
• 1 kop vand.
• Put tingene i en skål og rør det hele
rundt. Dejen er god til at lege med. Men
den kan ikke spises.
Nu former I et dørskilt af trylledejen. Det
skal vise, hvilket nummer I bor i.
• Lav først en flad plade af trylledej. Det
er nemmest med en kagerulle eller en
stor flaske med vand.
• Hvis I har lyst, kan I forme pladen, så
den ligner et hus.
• Så skal I forme tallene i trylledej.
• Sæt tallene fast med vand på den flade
plade af trylledej.
Bag dørskiltet i ovnen ved 150 grader til
tallene er hårde og lidt lysebrune.

Hvis I vil:

Kan I male dørskiltet og hænge det
op ved jeres hoveddør.

HippHopp | Uge 22 | Emne: Her bor jeg

Uge22_herborjeg.indd 11

side 11

06/07/10 11.40

Uge22_herborjeg.indd 12

06/07/10 11.40

