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Uge 23 l Min krop
Hipp har det bedre og nyser ikke længere.
Han nyder at ligge varmt og godt dækket af tæppet,
aviser og blade.
Han kan høre, at Hopp nærmer sig
og skynder sig at lukke øjnene.
Hopp er i godt humør, og synger alt, hvad hun kan:
”Hopp og Hipp. Tralabib!
Hipp og Hopp. Hipp skal op!”
Hipp har ikke lyst til at komme op.
Han lader som om han sover.
Hopp stopper op og står og kikker på ham.
”Du rævesover,” siger Hopp.
”Jeg ved det!” Hipp svarer ikke.
Han ligger helt stille.
”Du ser godt ud. Jeg tror, du er rask igen,” siger Hopp.
”Kom nu op Hipp. Der er noget, jeg skal vise dig.”
Hipp hoster lidt.
”Hvad er det for en hoste?”
Hipp åbner det ene øje og hoster igen
”Jeg må hellere blive liggende i varmen, så det ikke bliver værre.”
”Men du er jo ikke forkølet længere vel?”
”Øhh... næh… men jeg hoster og jeg har også
lidt ondt i maven, tror jeg nok.”
Hopp ved ikke rigtigt, hvad hun skal tro.
”Det lyder altså mærkeligt Hipp,” siger hun.
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”Jeg har hørt, at kroppen gør sig selv rask,
når man er forkølet, men du bliver mere syg.”
”Ja, jeg tror slet ikke, jeg kan rejse mig op.
Mine muskler er helt slappe. Se selv!”
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Hipp prøver at komme på benene,
men falder tilbage igen.
Hopp er ikke overbevist.
”Musklerne bliver slappe, hvis de ikke bliver brugt,
og nu har du ligget der i flere dage.
Du skal bare op og røre dig,
så musklerne kan blive stærke igen.”
Hipp sukker og bliver liggende.
”Okay, så må vi gøre sygegymnastik,” siger Hopp.
”Du skal løfte poterne, når jeg siger op,
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og sænke dem, når jeg siger ned.”
Hopp dirigerer: ”Op og ned. Op og… altså Hipp,
du skal gøre noget.”
”Jeg kan ikke løfte mine stakkels poter. De kan ikke,” siger Hipp.
Nu er det Hopp, der sukker tungt.
”Men jeg kan godt åbne og lukke øjnene,” siger Hipp.
”Se selv. Når du siger op, så åbner jeg øjnene
og når du siger ned, så lukker jeg dem.”
Hopp ser på ham, og lige pludseligt falder hun omkuld,
og ligger helt stille.
”Hopp søde Hopp, sig noget!” siger Hipp helt forskrækket.
Han springer op og rusker i Hopp.
”Tag det roligt,” siger Hopp og rejser sig op.
”Jeg skulle bare have dig op at stå.”
”Nåh ja,” siger Hipp. ”Nu har jeg det faktisk meget bedre.
Hosten er vist også væk.”
”Det var godt,” siger Hopp.
”Jeg har nemlig fundet forårsblomster, og dem vil jeg vise dig.”
Og så går de ud for at se på blomsterne.
Måske er de der endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hipps muskler er blevet helt slappe.
Hvad vil Hopp have ham til at gøre?
Hvor på kroppen har du muskler?
Hipp og Hopp skal ud og kigge efter
blomster. Hvad skal de bruge for at se
dem?
Hvad skal de bruge for at lugte til dem?
Hvad skal de bruge for at plukke dem?
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Denne uge handler om kroppen og sanserne
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sanserne:
• Hvad sanserne kan bruges til.
• At fødderne også kan bruges til at samle
ting op med.

Aktiviteter
Uge 23

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Mine
sanser

Mim et
bogstav

Tegne på
ryggen

Hvad er
det?

Lille Peter
Edderkop

Fodbad

I skal
bruge alle
jeres
sanser.

I skal lave
et bogstav
med krop
pen og
gætte.
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mærke og
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figur.
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Ark med
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uge 19).
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eget).
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Bog: Dig
og mig og
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Læse
HippHopp
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bruge

Appelsin
eller citron.
Glas koldt
vand med
is.
Sukker.
Hopp.
Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Mine sanser

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og I skal bruge alle jeres sanser.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

En citron eller en appelsin.
Et glas koldt vand med isterninger
(hvis I har).
Sukker.
Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.

Barnet lærer:
•
•
•

Sine sanser at kende.
At ting sanses forskelligt.
At I måske kan lide forskellige ting.

I skal lave:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp .
Tale om, hvilke sanser I har.
Bruge alle jeres sanser.

Sådan gør I:

Læs eller lyt til fortælling om Hipp
og Hopp. Tal med dit barn om Hipp og
Hopp og brug spørgsmålene side 4.
Tal med dit barn om, at kroppen har fem
sanser: se, lugte, føle, høre og smage.
• Find citron eller appelsin frem.
• Find glas med koldt vand med is.
• Tag sukker i en lille skål.
• Find Hopp.
• Vælg hvilken ting I vil begynde med.
I skal først SE:
• Hvilken farve har det?
Så skal I LUGTE til det:
• Hvordan lugter det?
• Kan I lide lugten?
Så skal I FØLE:
• Hvordan føles den udenpå?
• Hvis det er en frugt, så skær den over.
Hvordan føles den inden i?
• Hvordan føles glasset? Hvordan føles
skålen?
• Hvordan føles det, der er inden i?
Så skal I HØRE:
• Siger tingen noget?
Så skal I SMAGE:
• Smager det af noget?
• Kan I lide smagen?
Vælg en ny ting og gør det samme igen
med alle sanserne.
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Hvis I vil:

Kan I finde flere ting, som I kan prøve
med jeres sanser. I kan lave en tegning
med Hopp og alle dens sanser.
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Tirsdag

l

Mim et bogstav

I skal vise et bogstav med kroppen.

I skal bruge:
•

Ark med alfabet (fra uge 19).

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At udtrykke sig med kroppen.
At aflæse andres udtryk.
Om bogstaver.

Skiftes til at lave et bogstav med
kroppen.
Gætte, hvilket bogstav der vises.

Sådan gør I:
Find arket med alfabetet.
En af jer skal starte med at vælge et
bogstav.
Vis bogstavet med kroppen.
Den anden skal gætte, hvilket bogstav det
er.
Når bogstavet er gættet, er det den andens
tur.
Hvis der er brug for hjælp, kan I sige bog
stavets lyd.

Hvis I vil:
Kan Hopp også vise bogstaver med
sin krop.
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Onsdag

l

Tegne på ryggen

I skal mærke og gætte en figur.

I skal bruge:
•

Et tæppe.

I skal lave:
•
•

Figurer på hinandens ryg med
en finger.
Gætte, hvad den anden har tegnet.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge sin følesans.
At være opmærksom.
At slappe af.
At mærke sin krop.

Sådan gør I:

Læg tæppet på gulvet.
Dit barn lægger sig på maven på tæppet.
Du skal tegne en meget simpel figur på dit
barns ryg med din finger.
Dit barn skal gætte, hvad det er, du har
tegnet.
•
•
•
•
•

•
•

Start med at tegne en, to eller tre stre
ger.
Dit barn skal gætte, hvor mange streger
du har tegnet.
Så tegner du en cirkel eller en streg.
Så skal dit barn gætte, om du har teg
net en cirkel eller en streg.
Så kan du gøre tegningerne lidt
sværere. Det kan være en sol, en
måne, en bil, et træ, en blomst, et hus
eller andre ting.
Hvis det er svært at gætte for dit barn
kan du give to muligheder.
Tegn tegningen og spørg: Tror du jeg
har tegnet en sol eller et hus?

Hvis I vil:

Kan I lægge jer på tæppet og slappe
af. Ryst arme og ben og bliv helt slap
i hele kroppen. Luk øjnene og slap
helt af.

Byt efter 3 figurer. Så er det dit barns tur til
at tegne på din ryg.
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Torsdag

l

Hvad er det?

I skal føle og gætte, hvad der er i en pose.

I skal bruge:
•
•

En pose eller et pudebetræk.
6-7 forskellige, mindre ting fra jeres
hjem.

Barnet lærer:
•
•

At bruge sin følesans.
At være opmærksom.

I skal:
•

Føle på tingene med hænderne og
gætte, hvad der er i posen.

Sådan gør I:
Find en pose i jeres hjem. Et pudebetræk
kan også bruges.
Få dit barn til at lukke sine øjne.
Find 6-7 ting i jeres hjem og læg dem i
posen.
Dit barn må nu føle på tingene i posen og
gætte, hvad du har puttet i posen.
Når dit barn har gættet tingene, så bytter I.
Nu skal dit barn putte nye ting i posen, og
du skal føle og gætte.

Hvis I vil:
Kan I prøve at gå ud og føle på for
skellige ting. I kan skiftes til at gætte.
Få dit barn til at lukke øjnene og giv
så dit barn noget i hånden, som det
skal gætte – en gren, et blad, sne.
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Fredag

l

Lille Peter Edderkop

Lege en lille leg om en edderkop.

I skal bruge:
•

Bog: Dig og mig og vi to.

I skal lave:
•
•

Dit barn lærer:
•
•
•

En gammel børnesang.
Bevægelser til sangen.
At udtrykke sig til sangen.

Synge sangen om Lille Peter Edderkop.
Finde forskellige måder at udtrykke sig
til sangen.

Sådan gør I:
Læs sangen i bogen på side 20.
Melodien er på netstedet. Lyt til den der.
Der er også vist, hvordan bevægelserne til
sangen ser ud.

Hvis I vil:

Kan I gå ud og kigge efter rigtige
edderkopper og se, hvordan de
bevæger sig med 8 ben.

Lav bevægelserne til sangen sammen
med dit barn:
• Lille Peter Edderkop kravler.
• Regnen kommer og skyller Peter ned.
• Så kommer solen og tørrer Peters krop.
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Ekstra aktivitet l

Fodbad

I skal tage et fodbad og fange ting i vandet.

I skal bruge:

Barnet lærer:

•
•

•

•
•

•
•
•

Et fad eller en balje.
Varmt vand, som er tilpas varmt for
fødderne.
En håndfuld sæbespåner.
Små ting, som kan tåle vand.
Bordtennisbold, teske eller andet.
En stol.
To håndklæder.
Creme.

•
•

Om følesansen
At bruge sine fødder og tæer til at
fange noget med.
At nyde et fodbad.

I skal lave:
•
•

Et fodbad.
Små øvelser med tæerne.

Hvis I vil:
Sådan gør I:
Hæld cirka 1 liter varmt vand i et fad eller
en balje.
Opløs sæbespåner i vandet. Brug piskeris
og pisk sæben.
Fyld vand i, så det har en passende tem
peratur. Sæt baljen på gulvet ved en stol.
Baljen sættes på et håndklæde.
•
•
•
•
•
•

Kan I give hænderne et bad og give
hinanden håndmassage.

Dit barn skal tage sine strømper af og
sætte sig på stolen.
Fødderne puttes i vandet.
Put nogle små ting i vandet.
Dit barn skal prøve at fange tingene
med tæerne.
Giv dit barns fødder massage.
Tør fødderne med håndklædet.
Slut med at smøre creme på fødderne,
hvis dit barn gerne vil have det.
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