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Uge 25 l Verden omkring mig
Hipp har været tidligt oppe, og nede i vandkanten
fandt han en flaskepost.
Nu står han under det store træ og venter på Hopp.
Han vender og drejer flasken.
Der er en seddel indeni, men han vil ikke tage den ud,
før Hopp kommer.
Langt om længe lyder de velkendte tramp.
Hopp nærmer sig. Hipp skynder sig at gemme flaskeposten.
Det skal være en overraskelse.
”Hvad laver du?” spørger Hopp.
”Ikke noget,” siger Hipp.
”Joh, altså jeg gemte noget, men det er en overraskelse.”
”Orhh… Må jeg ikke se?” spørger Hopp nysgerrigt.
”Du skal først gætte, hvad det er,” siger Hipp.
Hopp prøver forgæves at få øje på overraskelsen.
”Det er noget hemmeligt, der ligger indeni noget andet,
der er hemmeligt,” forklarer Hipp.
”Kan det spises?” spørger Hopp, der altid er lækkersulten.
Hipp ryster på hovedet.
”Hvor kommer det fra?”
”Det ved jeg ikke, men jeg fandt det i vandkanten,” siger Hipp.
”Jeg ved det. Jeg ved det,” råber Hopp begejstret.
”Det er en skattekiste. Nu bliver vi rige Hipp!”
Hipp ryster igen på hovedet.
Hopp snakker med sig selv: ”Det kan ikke være en sten,
for den er jo ikke indeni noget.
Det kan heller ikke være en fisk, for den kan spises.
Det er altså svært Hipp!”
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”Giver du op?”
Hopp nikker, og Hipp viser flaskeposten frem.
Hopp synes, det er meget spændende,
og de skynder sig at ryste sedlen ud af flasken.
Hipp læser op.
”Hvorfor må man ikke være sur?
Hvorfor skal man altid være glad? Ja, jeg spørger bare?
Kærlig hilsen fra den sure.”
Hipp og Hopp ser på hinanden.
”Det er da et godt spørgsmål,” siger Hopp.
”Hvorfor må man ikke være sur?”
”Det ved jeg ikke, men jeg bliver selv i dårligt humør,
når der er nogen, der er sure,” siger Hipp.
”Jeg er tit sur,” siger Hopp.
”Det har jeg da aldrig set,” siger Hipp forbavset.
”Det er fordi, jeg sender det sure væk,” siger Hopp.
”Hvordan det?”
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”Jeg tramper det ned i jorden.”
Hopp viser, hvordan hun tramper og tramper,
til hun bliver helt forpustet.
”Eller også laver jeg huller i luften,
så det sure kan komme derhen.” Hopp bokser vildt omkring sig.
”Det plejer at hjælpe.”
”God ide!” siger Hipp. ”Den sender vi videre.”
Hopp tegner en kanin, der tramper og bokser,
og Hipp skriver: “Vi synes, at du gerne må være sur,
men det skal ikke gå ud over andre.
Prøv om det hjælper at trampe og bokse.
Kærlig hilsen fra Hipp og Hopp.”
Hopp snupper sedlen og propper den ned i flaskeposten igen.
”Lad være med det,” siger Hipp. ”Det var mig, der fandt den!”
”Hov, hov,” siger Hopp. ”Nu blev du sur, Hipp!”
”Nåh ja,” siger Hipp lidt flov.
Hopp giver ham flaskeposten, men Hipp vil ikke have den.
”Er du stadig sur?” spørger Hopp.
”Ikke mere,” siger Hipp. ”Det hjælper at snakke om det”.
Og så går de ned til vandet for at sende flaskeposten af sted.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hipp har fundet en flaskepost.
Hvad er der inden i?
Hvordan er flaskeposten kommet
frem til Hipp?
Hvad gør Hopp for ikke at være sur?
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Denne uge handler om verden, naturen og havet
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sin omverden:
• Verden ude omkring os.
• Havet, og hvad der lever der.
• Miljø og affald.

Aktiviteter
Uge 25

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Humørbrev

Havet omkring os

Ø-hop

Finde
affald

Rejse ud i
verden

Egons
mosehul

I skal finde
affald i
jeres område.

I skal lave
fortællinger om
rejser.

I skal
finde ud
af, hvem
der bor
i mose
hullet.

Plastikpose
(jeres
egen).

Verdenskort (fra
uge 15).

Bog:
Cykel
myggen
Egon.

I skal
skrive et
humørbrev
til Hopp.

I skal tale
om havet.

I skal
hoppe fra
ø til ø.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Ark.
Blyant.
Plastflaske
(jeres
egen).
Bog: Dig
og mig og
vi to.
Hopp.
Fortælling
i hæfte.

Bog: Mus
tafas kiosk.
Danmarkskort (fra
uge 2).

Kridt.
Bog:
Halfdans
ABC.

Kort med
ting fra
havet og
stranden.

Papir.
Farveblyanter.

Papir.
Farveblyanter.
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Mandag

l

Humørbrev

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og skrive et humørbrev til Hopp.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Hopp.
Ark.
Blyant.
Plastflaske med skruelåg. Den skal
være ren og tør (jeres egen).
Bog: Dig og mig og vi to.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

Om sine egne følelser.
Om forskelligt humør.
Hvad der gør det glad.
Hvad der gør det sur.
At fortælle det til omverdenen.

I skal lave:
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om
Hipp og Hopp.
Skrive et brev til Hopp og putte det i en
flaske.

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 ark og blyant frem.
I skal lave et brev til Hopp.
Brevet skal handle om humør. Om hvad der
gør dit barn glad, og hvad der gør dit barn
sur.
I skal bruge arket.
• Spørg dit barn, hvad der gør ham eller
hende glad.
• Dit barn skal tegne det ind i felterne.
• Spørg dit barn, hvad der gør ham eller
hende sur.
• Dit barn skal tegne det ind i felterne.
Nu har I et brev, der handler om humør.
Rul brevet sammen og put det i flasken. Så
er det en ”flaskepost”.
I skal lege, at I sender den som flaskepost
til Hopp eller til en, I kender.
Aflever flaskeposten til Hopp eller til en, I
kender.
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Hvis I vil:

Kan I læse Dig og mig og vi to side 35,
hvor der også er tegnet en flaskepost.
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Tirsdag

l

Havet omkring os

I skal tale om havet og finde ud af, hvad der lever der.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Bog: Mustafas kiosk.
Danmarkskort med havene (fra uge 2).
Kort med ting fra havet og stranden.
Papir.
Farveblyanter.

Barnet lærer:
•
•
•

Noget om Danmark.
Noget om havet.
Noget om forholdsordene: Ved, på,
over og i.

I skal lave:
•
•
•
•

Læse digtet om fiskefabrikken.
Finde ud af, hvad man kan lave ved
havet og på havet.
Finde ud af, hvordan man kan komme
over havet.
Finde ud af, hvad der lever i havet.

Sådan gør I:
Find Mustafas kiosk og læs digtet side 32
og 33 højt for dit barn.

På ne
tsted
et
kan I
se en
skør
film o
m tre
små
fisk

Find Danmarkskortet og find alle havene
omkring Danmark.
Find kortene med tingene fra havet og
stranden frem.
Find sammen med dit barn Kattegat på
kortet.
Spørg dit barn:
• Hvad kan man lave ved havet (på stranden)? Lad dit barn finde et kort, der
passer til.
• Hvad kan man lave på havet? Lad dit
barn finde et kort, der passer til.
• Hvordan kan man komme over havet?
Lad dit barn finde et kort, der passer til.
• Hvilke dyr lever i havet? Lad dit barn
finde et kort, der passer til.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan I lave en tegning af dyr og fisk,
der lever i havet.
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Onsdag

l

Ø-hop

I skal hoppe fra ø til ø.

I skal bruge:
•
•
•

Et område med asfalt eller fliser.
Kridt.
Bog: Halfdans ABC.

Barnet lærer:
•
•
•

At hoppe præcist.
At kende navne på øer og lande.
At huske navne på øer og lande.

I skal lave:
•

Hoppe fra ø til ø.

Sådan gør I:

Find et sted med asfalt eller fliser,
hvor I kan lege.
Find kridtet frem.
Snak om, hvilke lande og øer, I kender.
Tegn dem som øer rundt omkring på
asfalten.
Skriv navnet eller det første bogstav
inden i.
Nu skal I hoppe fra ø til ø.
Først er det dit barns tur.
• Du siger, hvor rejsen går hen.
• Du kan sige: Rejsen går til Fyn.
• Dit barn skal så hoppe frem til øen uden
at falde i vandet.
• Bagefter er det dit barns tur til at sige,
hvor din rejse går hen.
• Du skal så hoppe frem til øen.
Hvis det regner, kan I prøve at lege legen
inde.
Læg en masse puder eller karklude på
gulvet. De er nu ”øer”.
Aftal, hvilke ”øer”, der hedder hvad.
Leg legen som udenfor.
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Hvis I vil:

Kan I læse i Halfdans ABC om
bogstavet Ø.
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Torsdag

l

Finde affald

I skal finde affald i jeres område.

I skal bruge:
•
•

En plastikpose (jeres egen).
Handsker.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At passe på miljøet.
At blive bevidst om affald.
Hvad man kan gøre ved affald.

Finde ud af, hvor meget affald
mennesker smider i naturen.

Sådan gør I:
Gå en tur og tag en plastikpose med.
Tag handskerne på.
På turen tager I det affald op, som I finder.
Når posen er fyldt, lægger I den i en
affaldsspand.
Se hvor fint det bliver, når affaldet er
fjernet.
Tal om, hvor affaldet kunne være afleveret.

Hvis I vil:
Kan I se, hvem der får samlet mest
affald.

HippHopp | Uge 25 | Emne: Verden omkring mig

Uge25_verden_omkring_mig.indd 9

side 9

06/07/10 11.42

Fredag

l

Rejse ud i verden

I skal lave fortællinger om rejser til forskellige lande.

I skal bruge:
•
•

Verdenskortet (fra uge 15).
En pose med ting, som I finder i jeres
hjem: En ske, en dukke, en gren, en
mælkekarton, en ring, en blyant, billede
af kat. Det kan være alle mulige ting.

Dit barn lærer:
•
•
•
•

At bruge sin fantasi.
At forestille sig, hvordan der er i
andre lande.
At digte.
At fortælle.

I skal lave:
•

Digte en rejsehistorie.

Sådan gør I:
Du finder sammen med dit barn ud af,
hvor I skal rejse hen.
I kan kigge på Verdenskortet.
Tal om, hvordan det mon er i landet.
• Er det koldt? Er det varmt?
• Hvordan ser menneskerne ud? Hvilke
dyr lever der?
• Er der skove, floder, ørken?
Du begynder at fortælle:
• Vi er landet med flyet i Indien eller et an
det land. Vi går ud i junglen. Lige plud
selig kommer der en stor tiger, og ...
Lad dit barn trække en ting fra posen. Hvis
det er en blyant, kan dit barn sige:
• Og så trak jeg min tryllestav frem, og
tigeren blev til en lille sød kat.
Du forsætter:
• Sammen med katten går vi ind i skoven,
og der kommer en bjørn. Hvad sker der
så?
Dit barn trækker en ny ting fra posen og
digter videre.
Du må gerne hjælpe dit barn med at finde
på ting.
Husk at det er en fantasihistorie, så alt kan
lade sig gøre.
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Hvis I vil:

Kan I bytte roller, så dit barn fortæller,
og du trækker ting fra posen.
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Ekstra aktivitet l

Egons mosehul

I skal finde ud af, hvem der bor i mosehullet.

I skal bruge:
•
•
•

Bog: Cykelmyggen Egon.
Papir.
Farveblyanter.

Barnet lærer:
•
•
•

Noget om, hvad et mosehul er.
Hvordan myg bliver til.
At fortælle om billeder.

I skal lave:
•
•

Læse de to første sider i bogen.
Tale om, hvem der bor i mosehullet.

Sådan gør I:
Find bogen frem.

Hvis I vil:

Kan I læse resten af bogen.

Læs de to første sider i historien om, hvor
Egon bliver født.
Se godt på billederne.
Tal med dit barn om, hvem der bor i
mosehullet.
Tegn nogle af dyrene fra mosehullet.
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