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Uge 24 l Superhelte og prinsesser
Foråret er på vej. Luften er blevet varmere,
og lyset er blevet stærkere.
Hopp er også i forårshumør.
I kan
lytte
til Hip
Hun vil lave en fest.
pHop
p
f
o
r
t
ællin
Det skal være en prinsesse-fest.
gen p
å
netst
Hipp er også inviteret, men han siger,
edet
at prinsesse-fester kun er for piger.
Han vil hellere have en fest for superhelte.
Nu holder de hver sin fest ved siden af hinanden.
”Hvor er dine gæster?” spørger Hopp.
”Der er kun mig,” siger Hipp. ”Hvor er dine gæster?”
”De er usynlige,” siger Hopp, ”men vi er tre i alt.”
”Hvordan kan du være sammen med dem,
når de er usynlige,” spørger Hipp.
”Jeg kan godt se dem, selv om du ikke kan,”
siger Hopp og giver hver af sine gæster en blomst.
”Vil du også have en blomst Hipp?”
”Ja tak, men jeg er altså HIPPMAN!”
”Vær så god Hippman”, siger Hopp og giver ham en blå blomst.
Hippman sidder og snuser til blomsten,
mens han holder øje med prinsessefesten.
Hopp hvisker og griner.
”Hvad laver I?”, spørger Hippman.
”Det er hemmeligt,” siger Hopp og hvisker videre.
Hippman spidser ører. Han synes, han hørte noget om en bjørn.
”Hvad er det for en bjørn I hvisker om?”
”Vi mangler en bjørn.”
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”Ja, men det er ikke noget for prinsesser. Bjørne er farlige!”
”Ja, det er jo derfor vi skal bruge en bjørn.
Vi vil lege bjørnen sover.”
”Der er slet ikke nogen bjørne her,” siger Hippman.
”Øv, det er ærgerligt. Vi har sådan brug for noget stærkt og farligt.”
”Ja, men jeg er jo her,” siger Hippman.
”Ja, men du vil jo ikke være med til prinsessefest,” siger Hopp.
”Nåh nej. Jeg er jo ikke en prinsesse,
men jeg vil godt være Hippman”.
”Okay,” siger Hopp, ”så leger vi Hippman sover”.
Et øjeblik efter ligger Hippman på jorden og holder sig for øjnene.
Hopp forklarer de usynlige gæster, at de skal liste rundt om ham,
mens de synger. Til sidst når de synger ”aldrig på ham tro,” skal
de trampe i jorden, og så skal Hippman løbe efter dem og prøve at
fange dem.
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”Nu begynder vi,” siger Hopp og begynder at synge:
”Hippman sover,
Hippman sover
i sit lune bo.
Han er ikke farlig,
når man blot er varlig!
Men man kan dog,
men man kan dog,
aldrig på ham tro”.
(frit efter: Bjørnen sover.)
Hippman springer op og løber efter prinsesserne.
Han kan jo kun se Hopp, og selv om hun løber alt hvad hun kan,
så fanger han hende til sidst.
”Hvor er du sej Hippman,” siger Hopp og smiler til ham.
”Ja men jeg vil også lige fange de andre prinsesser,”
siger Hippman.
”Det behøver du ikke,” siger Hopp.
”De blev så bange, at de løb hjem.”
”Hvad skal vi så lave,” spørger Hippman.
”Vi kan danse hiphop,” siger Hopp.
”Det er både for superhelte og prinsesser!”
”Okay,” siger Hippman, og så danser de.
Måske danser de endnu.
Ulla Raben
Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hopp har besøg af usynlige venner.
Har du også usynlige venner?
Hipp og Hopp holder fest hver for sig.
Hvilke helte kan være med til en fest
for superhelte?
Hvilke prinsesser kan være med til en
prinsessefest?
Hvilken fest vil du helst med til?

HippHopp
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Denne uge handler om superhelte, prinsesser og gamle lege

Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om lege med fantasifigurer:
• At lave mange forskellige prinsesser og heltefigurer.
• At bruge mange forskellige slags materialer.
• At helte kan være forskellige.
• At lege nogle gamle lege.

Aktiviteter
Uge 24

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Hippman
sover

Prinsessen
og superhelten

Naturprinsesse

Til te hos
kejseren i
Kina

Ballondans

I skal lege
en fangeleg.

Superprinsesser
og prinsessehelte

Læse
HippHopp
fortælling.

I skal lave
en for
tælling.

Hopp.

Heltekort.

Cd: Papapegøje.

Papir.
Farve
blyanter.

I skal
bruge

Fortælling
i hæfte.

I skal lave
helte
figurer og
lave tøj til
dem.
Ark med
prinsessen
og superhelten.
Saks.
Farve
blyanter.
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I skal lave
en smuk
prinsesse.

Ting i
naturen.

I skal lege
en leg og
huske en
remse.

Ingenting.

I skal danse ballon
dans.

Balloner.
Snore.
Tørklæder
(fra uge
16).
Cd: Papapegøje.
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Mandag

l

Hippman sover

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lege legen, som Hipp og Hopp leger.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.
Cd: Pa-papegøje.

I skal lave:
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Lege Hippman sover.

Barnet lærer:
•
•
•
•

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.
Nu skal I lege en leg, der ligner ”Bjørnen
sover” som Hipp og Hopp legede i fortællingen. Denne leg hedder ”Hippman sover”.
Det er en fangeleg.
Den handler om Hippman, der ligger og
sover. Men han er lidt farlig. For når han
vågner, vil han fange de andre.
Først skal den ene af jer ligge på gulvet og
lukke øjnene. Det er Hippman. Lad dit barn
starte med at være Hippman. Han eller hun
skal ligge på gulvet og holde sig for øjnene.
Imens synger I sangen ”Hippman sover”.
Du skal tage Hopp i hånden og synge sangen fra fortællingen. Hvis du ikke kender
melodien kan du finde den på Netstedet.
Når sangen er færdig, skal du prikke dit
barn på ryggen, så Hippman vågner. Nu
skal Hippman prøve at fange dig.
Når du er blevet fanget, er det din tur til
at være Hippman og lukke øjnene, mens I
synger sangen igen.

At lege en gammel leg.
At lege efter regler.
At forestille sig at være en helt fra en
fortælling.
At vente på tur.

Hvis I vil:

Kan I danse hiphop ligesom Hipp og
Hopp. Brug cd Pa-papegøje nr. 18.

På ne
tstede
t kan
I
lytte
til sa
ngen
Bjørn
en
sover

Sådan fortsætter legen, så længe I har lyst.
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Tirsdag

l

Superprinsesser og prinsessehelte

I skal lave en fortælling om en superprinsesse.

I skal bruge:
•
•
•

Heltekort.
Papir.
Farveblyanter.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge sin fantasi.
At fortælle.
At finde på.
At udtrykke sig.

Fortælle om en superprinsesse.

Sådan gør I:
Læg kortene op.
Start fortællingen med:
• Du vil måske ikke tro, hvad jeg her
fortæller dig.
• En dag mødte jeg en superprinsesse
og hun ...
Dit barn trækker et kort og forsætter superprinsesse fortællingen.
Sådan skiftes I til at trække et kort og
forsætte fortællingen.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan I tegne superprinsessen og
fortællingen.
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Onsdag

l

Prinsessen og superhelten

I skal lave heltefigurer og lave tøj til dem.

I skal bruge:
•
•
•

Ark med prinsessen og superhelten.
Saks.
Farveblyanter.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At farve inden for en streg.
At klippe efter en streg.
At bruge sine hænder.
At koncentrere sig.
At skabe en leg.

Lave figurerne til en leg.

Sådan gør I:

Find ark frem.
Find saks og farver frem.
Lad dit barn farve figurerne i de farver,
som han eller hun synes.
Det gælder om at farve inden for stregerne,
så godt som dit barn kan.
Figurerne klippes ud. Hjælp dit barn, hvis
det er svært at klippe.
Giv figurerne kroner, sværd og tøj på.
Lad barnet lave en leg med figurerne.

Hvis I vil:

Kan I tegne mere tøj eller flere ting til
figurerne.
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Torsdag

l Naturprinsesse

I skal lave en smuk prinsesse af ting fra naturen.

I skal bruge:
•

Ting, som I finder i naturen.

I skal lave:
•

En smuk prinsesse af ting,
som I finder i naturen.

Barnet lærer:
•
•
•

At lave noget smukt.
At udtrykke sig med materialer fra
naturen.
At bruge sin fantasi.

Sådan gør I:
Gå hen til en skov, park, et grønt område eller et andet område med natur i
nærheden af, hvor I bor.
Find ting, som kan bruges til at lave en
smuk prinsesse af.
Tag en pind og tegn omridset af en
prinsesse i jorden.
Find nu ting, der kan bruges til at lave
prinsessen.
• Det kan være sten som øjne.
• Græs som hår.
• Blade som kjole.
• Blomster som pynt i håret.
• Brug det I kan finde.
Lav prinsessen færdig og pynt hende med
tingene.

Hvis I vil:
Kan I også lave en superhelt.
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Fredag

l

Til te hos kejseren i Kina

I skal lave en leg, hvor I skal huske en remse.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal lave:
•

Dit barn lærer:
•
•
•

At huske mange helte og prinsesser.
At huske en remse.
En gammel leg.

En leg, hvor det gælder om at huske
flest gæster.

Sådan gør I:
Fortæl dit barn, at I skal lege en gammel
leg.
Det gælder om at komme i tanke om flest
mulige superhelte og prinsesser, der har
været til te hos kejseren.

Hvis I vil:

Kan I lege legen med andre grupper
af gæster. Det kan være dyr, eventyrfigurer eller nogen fra jeres familie.

Det gælder om at huske remsen af alle
dem, der er sagt.
Du starter med at sige:
• Jeg var til te hos kejseren i Kina og der
mødte jeg Supermand.
Dit barn skal nu sige remsen og tilføje en
gæst.
Dit barn siger:
• Jeg var til te hos kejseren i Kina og
der mødte jeg Supermand og Pippi
Langstrømpe.
Og sådan forsætter I med at sige remsen
og tilføje en ny hver gang.
Den, der først går i stå, har tabt.
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Ekstra aktivitet l

Ballondans

I skal lave en dans med balloner.

I skal bruge:
•
•
•
•

4 små balloner.
2 snore.
Cd: Pa-papegøje.
2 tørklæder (fra uge 16).

Barnet lærer:
•
•
•

At lege en gammel leg.
At følge regler.
At være hurtig.

I skal lave:
•
•

Ballondans.
Se, hvem der kan beholde sine
balloner i længst tid.

Hvis I vil:
Sådan gør I:
Find tingene frem.
Pust ballonerne op.
Bind dem fast i hver sin snor.
Bind 1 ballon fast til dit barns ben.
Bind 1 ballon fast til dit eget ben.

Kan I lave en anden dans ved at tage
2 tørklæder og sætte dem fast som
haler. De kan sidde bag i bukserne
eller kan sættes fast med tape. Det
gælder så om at tage hinandens hale.

Sæt musikken i gang. Vælg nr. 1 på cd’en
Pa-papegøje.
Nu gælder det om at træde den andens
ballon i stykker og beholde sin egen.
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