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Uge 27 l Sund og stærk
Hipp har lige opdaget, at han kan fløjte.
Han har øvet sig længe, men det er bare blevet til nogle
pust mellem tænderne. Og så pludselig i dag, kan han fløjte.
Ikke hver gang, men næsten hver gang.
”Øvelse gør mester,” tænker Hipp tilfreds.
Det er det, Hopp altid siger, når hun vil have ham til at træne.
Hipp glæder sig til at vise hende, at han har lært at fløjte.
Han skynder sig op mod træet.
Hopp er som sædvanlig i gang med sin morgengymnastik.
Hun har bokse-trænet, hoppe-trænet, danse-trænet og cykeltrænet. Lige nu er hun i gang med at løbe træne,
og hun har sådan en fart på, at hun slet ikke hører,
at Hipp kalder på hende.
Ik
Først da Hipp fløjter, vender hun sig om,
og får øje på sin gode ven.
”Hej Hipp, vil du være med til at løbe?”
Hipp vil hellere fløjte, men Hopp er allerede af sted
i fuld firspring, så han følger efter.
Da de er nået op til det store træ, giver han op.
Pustende og stønnende sætter han sig ned og
tørrer sveden af panden.
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”Det er sundt at svede,” siger Hopp,
mens hun laver kolbøtter i græsset.
”Det kan godt være,” siger Hipp, ”men jeg har tabt alt mit vejr.”
”Det kommer igen,” siger Hopp.
Hipp prøver at fløjte, men han er forpustet, og det går slet ikke.
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”Hvad er der i vejen,” spørger Hopp.
”Jeg har lige lært at fløjte, og nu kan jeg slet ikke.
Hørte du ikke, at jeg fløjtede efter dig, da du kom?”
”Næh! - Joh! - Måske?” Hopp tænker sig om.
”Jeg havde vist så travlt med at løbe,
at jeg ikke lagde mærke til det. Prøv igen!
Vil du ikke nok,” siger Hopp og slår en ny kolbøtte.
Hipp prøver og prøver, og til sidst kommer der et lille fløjt.
”Hørte du det,” spørger Hipp glad.
Hopp stopper midt i en kolbøtte og ryster på hovedet,
så hendes store ører blafrer.
”Du har vist for travlt med at slå kolbøtter,” siger Hipp skuffet.
”Man har aldrig for travlt til en kolbøtte,”
siger Hopp og laver to kolbøtter i træk.
”Joh, for du hører slet ikke efter mig, og det er ikke sjovt!”
”Undskyld, søde Hipp. Du har ret. Nu skal jeg nok høre efter.”
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Hipp trækker vejret dybt, spidser munden og puster
og denne gang kommer der et flot fløjt.
”Sejt,” siger Hopp beundrende.
”Bare det var mig, der kunne fløjte”
”Prøv nu,” siger Hipp. ”Måske kan du?”
”Nej, det er noget med mine tænder. Jeg kan ikke,” siger Hopp.
”Øvelse gør mester!” Det siger du altid, når jeg skal træne.”
Hopp nikker, men hun prøver ikke.
”Jeg har en ide,” siger Hipp.
”Nu øver vi os begge to i at fløjte,
og bagefter kan du bestemme, hvad vi skal øve os i.”
”Okay,” siger Hopp, ”så skal vi hinke bagefter.”
Hipp nikker, og viser Hopp,
hvordan hun skal spidse munden og puste.
Hopp øver og øver og til sidst kommer der et lille bitte fløjt.
”Jeg kunne! Hørte du det?”
”Jah, øvelse gør mester!” siger Hipp.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hipp har lige lært at fløjte.
Kan du fløjte?
Hopp slår kolbøtter.
Kan du slå kolbøtter?
Er der noget, du øver dig på lige nu?
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Denne uge handler om, hvordan I kan blive sunde og stærke

Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om styrker:
• At beherske sin krop.
• At kunne sjippe og hinke.
• At bruge sine store muskler.
• At kunne lave nye retter.

Aktiviteter
Uge 27

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Naturkraft

Stærk og
modig

Sjippe i
bue

Hinke

Øvelse
gør
mester

Råkostsalat

I skal få
Hopp til at
slå kol
bøtter.
Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

Ark med
baggrund.
Ark med
Hopp.

I skal finde
ud af,
hvornår
man er
modig.

I skal
hoppe i
sjippetov.

Bog: Mis
med de
blå øjne.

Sjippetov.

Hopp.

Papirklips.
Saks.
Farver.
Magnet
(fra uge
20).
Tape.

I skal
hinke i en
hinkerude.

I skal
lave en
appelsin
dans.

Ark med
hinkeruder.

Appelsin
eller bold.

Kridt.

Cd: Papapegøje.

I skal lave
sund mad.

I skal
skaffe:
Gulerod.
Æble.
Agurk.
Rosiner.
Citronsaft.
Rivejern.
Skål.

Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Naturkraft

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og få Hopp til at slå kolbøtter.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Ark med baggrund med træ.
Ark med Hopp.
Saks.
Papirklips.
Farver.
Magnet (fra uge 20).
Tape.

Barnet lærer:
•
•
•

At bruge sin finmotorik.
At kunne optræde med noget overfor
sine venner.
At kunne arbejde med magnetisme.

I skal lave:
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave en tegning, og få Hopp til at slå
kolbøtter.

Sådan gør I:

Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om Hipp og Hopp og brug
spørgsmålene på side 4.
Sæt jer sammen og find alle tingene frem.

Hvis I vil:

Kan I lave andre figurer, der kan bevæge
sig på en baggrund.

Husk
din
mappe

Find arket med Hipp og Hopps mødested
med træet og græsset. Farv tegningen.
Find arket med tegningen af Hopp. Farv
den. Klip den ud.
Sæt en papirklips fast midt på Hopp med
tape.
Sæt Hopp foran arket med Hipp og Hopps
mødested. Hold magneten bag på arket.
Hopp kan sidde fast på magneten gennem
arket.
Nu kan du få Hopp til at bevæge sig. Se
om du kan få Hopp til at slå kolbøtter ved
at styre den med magneten.
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Tirsdag

l

Stærk og modig

I skal snakke om at være modig ligesom mis med de blå øjne.

I skal bruge:
•
•

Bog: Mis med de blå øjne.
Hopp.

I skal lave:
•
•

Læse kapitel 2 i Mis med de blå øjne.
Snakke om at være modig.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Begreberne modig og at turde.
At sætte ord på modige handlinger.
At fortælle.
At snakke om noget i virkeligheden,
der også sker i en bog.

Sådan gør I:
Sæt jer sammen og læs kapitel 2 højt for
dit barn.
Tal med dit barn om at være modig.
Spørg dit barn:
• Synes du mis er modig?
• Hvem tror du, mis møder i hullet?
Spørg dit barn:
• Har du engang været modig?
• Hvad turde du at gøre?

Hvis I vil:
Kan I tale om modige mennesker I
kender eller har hørt om. Hvad har de
gjort?
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Onsdag

l

Sjippe i bue

I skal hoppe i sjippetov.

I skal bruge:
•

Sjippetov.

I skal lave:
•

Hoppe i sjippetov.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At hoppe.
At koordinere sine bevægelser.
At holde en rytme.
En leg, som han eller hun vil møde i
skolen.

Sådan gør I:

Find et sted udenfor med asfalt eller fliser.
Du binder den ene ende af sjippetovet til et
træ, et stakit, en stolpe eller andet.
Du tager den anden ende af sjippetovet i
hånden.
Først skal du svinge tovet langsomt fra
side til side.
Dit barn skal hoppe over tovet. Prøv det
mange gange.
Efter et stykke tid skal dit barn stille sig ved
siden af tovet, midt mellem dig og træet
eller stolpen.
Du skal nu svinge tovet meget langsomt
rundt i en bue. Dit barn skal hoppe over
tovet, når det kommer rundt.
Sving tovet langsomt indtil dit barn kan
hoppe i rytmen.
Du kan svinge hurtigere, når dit barn er
klar.
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Kan I skiftes til at svinge og til at
hoppe. Hvor mange hop kan I få?
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Torsdag

l

Hinke

I skal lave en hinkerude og hinke i den.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal lave:

•
•

•
•

•

Kridt.
Ark med modeller af hinkeruder.

•

En leg, som han eller hun vil møde i
skolen.
At hoppe.
At genkende tal fra 1-10.

En hinkerude.

Sådan gør I:
Find et sted med fliser eller asfalt, hvor I
kan tegne hinkeruden.

Hvis I vil:

Kan I tegne andre hinkeruder og
prøve dem.

Kig på skitsen og tegn en hinkerude.
Hop i ruden som vist på skitsen.
Hvis der er brug for det, kan du holde dit
barn i hånden, så han eller hun kan hoppe
på ét ben.
Når dit barn er kommet gennem alle
ruderne, er det din tur til at prøve.
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Fredag

l

Øvelse gør mester

I skal øve jer i at danse, mens I holder en appelsin mellem jeres pander.

I skal bruge:
•
•

En appelsin eller en bold.
Cd: Pa-papegøje.

I skal lave:
•

Dit barn lærer:
•
•
•
•

En gammel leg.
At samarbejde.
At beherske sin krop.
At bevæge sig rytmisk.

En appelsindans.

Sådan gør I:
Find appelsin og cd frem.
Sæt musikken i gang. Find nr. 18 på cd’en.

Hvis I vil:

Kan I danse med ryggen til hinanden
og holde appelsinen mellem jeres
rygge.

Stil jer overfor hinanden. Hold appelsinen
mellem jeres pander. Hænderne holder I
bag jeres rygge.
Dans til musikken uden at tabe appelsinen.
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Ekstra aktivitet l

Råkostsalat

I skal lave sund mad.

I skal bruge:
Til 1 person:
• 1 gulerod, 1 æble, 1 stykke agurk,
rosiner og lidt citronsaft.
• Rivejern.
• Skål.

Barnet lærer:
•
•
•

Om sund mad.
At skrælle og rive grønsager.
At styrke sin finmotorik.

I skal lave:
•

Råkostsalat.

Sådan gør I:
Køb ind sammen eller find tingene frem fra
jeres køkken.
Find ud af, hvor mange, der skal spise
råkost. Regn ud, hvor mange grønsager,
der skal bruges.
Skræl og rens grønsagerne.
Riv gulerod, æble og agurk på rivejernet.
Bland de revne grønsager sammen i en
skål. Bland lidt rosiner i. Pres lidt citronsaft
over.
Server råkosten til aftensmaden.

Hvis I vil:
Kan I lave råkostsalater af andre
grønsager. I kan bruge rødbeder og
æbler.
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