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Uge 28 l Familie og arbejde
Hopp nyder foråret. Solen skinner og bladene springer ud.
Hun får selv lyst til at hoppe og danse.
Hun skynder sig hen til Hipp under det store træ,
og kan slet ikke stå stille.
”Jeg bliver helt rundtosset,” siger Hipp og smiler til hende,
mens Hopp prøver at svinge rundt med ham.
”Mine damer og herrer, må jeg præsentere verdens
mest rundtossede flodhest. Den fantastiske Hipp,” råber Hopp.
”Man skulle tro, vi var i cirkus,” siger Hipp.
”God ide Hipp! Vi leger cirkus. Hvad vil du være?”
”Øhh…” Hipp tænker sig om.
”Jeg vil være linedanser,” siger Hopp
og begynder straks at træne.
Hipp tænker stadig. Der er mange slags arbejde i et cirkus.
Skal han være tryllekunstner eller klovn eller...
Pludselig ved han det. Han vil være verdens stærkeste flodhest.
”Vi skal også have billetter,” siger Hopp.
”Hvem skal købe billetterne,” spørger Hipp,
mens Hopp samler små pinde, der kan bruges som billetter.
”Det skal tilskuerne. Kan du ikke se alle buskene,
og blomsterne og træerne?
De har aldrig været i cirkus før, og de glæder sig rigtig meget.”
Først kan Hipp ikke se det, men så er det som om,
blomsterne og buskene og bladene begynder at nikke til ham.
Hipp bliver glad. Det er sjovt at lave cirkus.
”Mine damer og herrer,” råber han.
”Velkommen til cirkus Hipp Hopp.
Forestillingen begynder om et øjeblik.
Kom nærmere. Kom nærmere.
Køb billetter hos den berømte linedanserinde Hopp”.

HippHopp | Uge 28 | Familie og arbejde

Uge28_familie_arbejde.indd 2

side 2

06/07/10 11.44

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hopp uddeler billetter, og Hipp prøver at fløjte
for at gøre det ekstra festligt.
”Nu har jeg altså ikke flere billetter,” hvisker Hopp.
”Er du cirkusdirektør eller hvad?”
”Jeg er verdens stærkeste flodhest,”
hvisker Hipp og spænder alle sine muskler.
”Men linedanserinden er første nummer på programmet.”
Hipp bukker for publikum. ”Mine damer og herrer.
Vi skal have absolut stilhed til det første nummer
i cirkus Hipp Hopp.
Den verdensberømte linedanserinde Hopp
vil balancere på sin line højt oppe i luften.
Et meget farligt nummer. Absolut stilhed!”
Og så balancerer Hopp på den usynlige line under sine poter.
Hun går forlæns og baglæns.
Nogen gange er hun lige ved at falde ned,
men i sidste øjeblik finder hun balancen.
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Hun slutter med at danse på linen og nejer for publikum,
der er helt vilde med hende.
”Nu er det min tur,” siger Hipp.
Hopp er ikke meget for at forlade cirkusmanegen.
Hun vil også gerne slå kolbøtter på linen,
men hun kan se, at Hipp har spændt alle sine muskler.
”Du skal sige hvem jeg er, ” siger han.
Hopp nejer en sidste gang for publikum,
der bliver ved med at klappe.
”Mine damer og herrer. Må jeg præsentere verdens
stærkeste flodhest cirkuskongen Hipp.
Han kan løfte alt i denne verden. Han løfter træer og bjerge.
Ja, han kan løfte hele jorden, og han kan også løfte mig.”
Og så kommer Hipp. Først løfter han Hopp.
Bagefter spænder han alle sine muskler
og løfter alle de største træer.
Da han har sat dem tilbage igen, løfter han solen
og månen og jorden. Publikum klapper og råber:
”Ekstranummer – ekstranummer!”
”Jeg kan også fløjte, ” siger Hipp og så fløjter han.
”Og jeg kan slå kolbøtter,” siger Hopp og så slår hun kolbøtter.
Publikum klapper og klapper.
Måske klapper de endnu.
Ulla Raben
Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvad arbejder Hipp med i cirkus?
Hvad arbejder Hopp med i cirkus?
Hvad ville du gerne arbejde med, hvis
du skulle arbejde i cirkus?
Hvor mange forskellige cirkusnumre
kender du?
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Denne uge handler om forskellige slags arbejde og
forskellige måder at være familie på
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om cirkus:
• At arbejde kan være mange forskellige ting.
• At en familie kan være mange forskellige ting.
• At samarbejde.
• At vælge løsninger.

Aktiviteter
Uge 28
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Mandag

l

Cirkus arbejde

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lave et interview.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
1 hårbørste eller andet, der kan bruges
mikrofon.

Barnet lærer:
•
•
•

At forestille sig at være en anden.
At lytte og svare.
Noget om interviews.

I skal lave:
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave et interview.

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.

Hvis I vil:

Kan I lege linedanser og stærk mand.
Hopp kan være publikum.

Dit barn vælger, om han eller hun vil være
stærk mand eller linedanser.
Du er journalisten, der stiller dit barn
følgende spørgsmål:
• Hvad er dit navn?
• Hvad er dit cirkusnavn?
• Hvordan er du blevet stærk mand eller
linedanser?
• Hvordan øver du dig i at holde balancen
eller løfte vægtstangen?
• Vil du vise mig hvordan?
• Hvad spiser du, for ikke at blive slap?
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Tirsdag

l

Egon vil være artist

I skal finde ud af, hvad man arbejder med i et cirkus.

I skal bruge:
•
•
•
•

Bog: Cykelmyggen Egon.
Papir.
Farveblyanter.
Tørklæder (fra uge 16).

Barnet lærer:
•
•
•

At lytte.
At tale ud fra en bog.
Noget om cirkus og arbejde.

I skal lave:
•

Læse bogen og tale om arbejde i
cirkus.

Sådan gør I:
Find bogen frem og sæt jer sammen.
Læs bogen højt for dit barn.
Det er en lang bog. Hvis I synes den er for
lang, kan I starte med at læse de første
sider og kigge på billederne i resten af bo
gen sammen.
I kan også læse et par sider i bogen hver
aften inden dit barn skal sove.
Tal med dit barn om, hvad der sker på
billederne.
Når I har læst eller kigget i bogen, så tal
med dit barn om arbejde i cirkus. Kig på
det sidste billede i bogen.
Spørg dit barn:
• Hvad laver man i et cirkus?
• Hvad kunne du tænke dig at lave i et
cirkus?
• Lad dit barn tegne en tegning af men
nesker, der arbejder i et cirkus.

Hvis I vil:
Kan I lave et cirkusnummer og måske
jonglere med tørklæder fra uge 16.
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Onsdag

l

Akrobatik

I skal arbejde som akrobater.

I skal bruge:
•
•

Ark med forskellige akrobatiske øvelser.
God plads på gulvet.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At holde balancen.
At samarbejde.
At koordinere sine bevægelser.

Akrobatikøvelser.

Sådan gør I:

Find et sted med god plads på gulvet.

På ne
tsted
et
er de
r en s
jov
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Find arket med akrobatik-øvelser frem.
Lav øvelserne. Start med nr. 1.

Hvis I vil:

Kan I vise jeres akrobatik for andre.
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Torsdag

l

Fodre cirkusdyr

I skal finde ud af, hvad dyrepasseren skal give cirkusdyrene at spise.

I skal bruge:
•
•
•

Ark med cirkusdyr og forskellig
slags mad.
Saks.
Bog: Dig og mig og vi to.

Barnet lærer:
•
•
•

At dyr er forskellige.
At dyr spiser forskelligt mad.
At det er et arbejde at passe dyr.

I skal lave:
•

Finde den mad, der passer til dyrene.

Sådan gør I:
Find arket frem.
Klip dyrene ud og klip maden ud.
Så skal I finde ud af, hvilken mad, de
forskellige dyr skal have at spise.
Læg dyret og maden sammen.
Husk, at dyrene skal have det rigtige at
spise.
Det er dyrepasseren, der skal sørge for, at
dyrene får det rigtige at spise.

Hvis I vil:
Kan I finde Dig og mig og vi to og
se på tegningerne fra side 6-10. Tal
om, hvad dyrene spiser, og hvem der
passer dem.

HippHopp | Uge 28 | Emne: Familie og arbejde

Uge28_familie_arbejde.indd 9

side 9

06/07/10 11.44

Fredag

l

Fantasifamilie

I skal digte en families hverdag.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Ugeblade eller reklamer (jeres egne).
En saks.
Limstift.
Papir.
Bog: Mustafas kiosk.

Dit barn lærer:
•
•
•

At forestille sig, hvordan andre lever.
At udtrykke sig sprogligt.
At udtrykke sig med billeder.

I skal lave:
•
•

I skal digte en families hverdag.
Lave en collage med billeder og
tegninger.

Sådan gør I:
Sæt jer ved et bord.
Find blade, saks, papir og limstift frem.
Find ud af, hvor mange der er med i
familien.
Skal der være en mor?
Find et billede, som forestiller en mor.
Klip det ud og lim det på papiret.
Skal der være et barn?
Find et billede, som forestiller et barn.
Klip det ud og lim det på papiret.
Skal der være andre med?
Hvordan bor familien?
Find et billede og lim det på papiret.
Ellers kan I selv tegne det.
Hvad laver de om morgenen,
når de står op?
Hvad laver de om dagen?
Børnehave, arbejde, skole, hjemme?
Hvad laver de, når de kommer hjem?
Hvad spiser de?
Klip alle tingene ud og lim dem på papiret.
Eller tegn de ting, I ikke kan finde nogen
billeder af.

Hvis I vil:

Kan I læse remsen i Mustafas kiosk
side 17 om forskellige fædre.

Husk
din
mappe

Til sidst har I lavet en collage med billeder
og tegninger, der fortæller om jeres fantasi
familie.
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Ekstra aktivitet l

Stuurt nummer

I skal lave et cirkusnummer for hinanden.

I skal bruge:
•
•
•
•

Bog: Halfdans ABC.
Sjippetov.
Tørklæder (fra uge 16).
Hopp.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge sin fantasi.
At vise cirkusnumre.
At gætte.
At udtrykke sig kropsligt.

I skal lave:
•
•

Læse rimet under Q og kigge på
billederne.
Mime et cirkusnummer for hinanden
og gætte, hvad det er for et.

Sådan gør I:
Find bogen og tingene frem.
Kig på billederne under Q.
I skal skiftes til at lave et cirkusnummer og
mime det.

Hvis I vil:

Kan I lave et akrobatiknummer
sammen.

Hopp er publikum.
I kan bruge sjippetov som line og tørklæder
til at jonglere med.
Måske kan I selv finde andre ting,
der kan bruges.
Du skal starte med at vise dit barn et
cirkusnummer.
Dit barn skal gætte, hvilken slags artist
du er.
Så bytter I.
Nu skal dit barn mime et nummer for dig.
Du skal gætte, hvilken slags artist han eller
hun er.
Find på flere numre og bliv ved, så længe
det er sjovt.
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