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Uge 29 l Nørd
Hopp har fundet en god pind.
Den faldt ned lige foran snuden af hende,
da hun var på vej hen for at møde Hipp.

I kan
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p
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netst
edet

”Hej Hipp. Se hvad jeg har fundet! Er den ikke sej,”
siger Hopp, og kaster pinden højt oppe i luften.
”Øh… Er det ikke bare en pind,” spørger Hipp.
”Bare en pind. Kan du ikke se, at det er en ganske særlig pind?”
”Næh, ikke rigtig,” siger Hipp.
”Den kan være et sværd!”
Hopp fægter til alle sider med sit nye sværd.
Hipp går et par skridt baglæns for ikke at blive ramt.
”Joh… jeg kan godt se, at den kan noget den pind”.
”Den kan også være en stok!”
Hopp halter af sted, mens hun støtter sig til sin nye stok.
”Den kan også være et spyd!” Hopp kaster sit spyd.
Det svæver i luften og lander til sidst henne ved det store træ.
”Flot kastet,” siger Hipp.
”Jep! Skal vi se, hvor langt vi kan kaste?”
”Okay!” Hipp henter pinden, og Hopp laver et mærke,
der hvor den lå.
”Du skal kaste fra det samme sted som mig,
så kan vi måle, hvem der får det længste kast.”
”Okay!” Hipp trækker vejret dybt og kaster.
Pinden svæver i luften, og lander til sidst lige
i nærheden af Hopps mærke.
”Kom og se. Jeg tror, mit kast er længere end dit,”
siger Hipp, og laver et mærke, der hvor pinden landede.
”Nej, jeg har da kastet længst” siger Hopp.
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”Lad os prøve og måle,” foreslår Hipp.
”Okay. Jeg tæller, hvor mange skridt,
der er fra kastestedet til mit mærke,” siger Hopp.
Hun tæller, mens hun går:
”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.
Jeg har 17 skridt. Nu er det din tur.”
Hipp går fra kastestedet til sit mærke.
”1 2 3 4 5 6 7. Jeg har 7 skridt,” siger han.
”Der kan du selv se,” siger Hopp. 17 er mere end 7,
så jeg har kastet længst.”
”Ja men du tager små skridt, og jeg tager store skridt,
så vi kan ikke måle på den måde.”
”Nåh nej,” siger Hopp. ”Hvad skal vi så gøre?”
”Vi kan bruge din ganske særlige pind.
Den kan også være en måle pind.”
”Hvordan det?”
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Hipp lægger pinden på jorden henne ved kaste stedet.
Han laver en lille streg, der hvor den holder op,
så lægger han den en gang til.
Sådan bliver han ved, til han er nået helt hen til sit kaste mærke.
”Pinden kan være der 8 gange,” siger han. ”Nu er det din tur.”
Hopp tager pinden, og tæller for hver gang hun flytter pinden:
”1 2 3 4 5 6 7. Det bliver kun 7 gange,” siger hun skuffet.
”Øv, så er det dig, der har vundet! 8 er mere end 7.”
”Ja,” siger Hipp. ”Men næste gang er det måske dig.
Skal vi ikke prøve igen?”
”Okay,” siger Hopp. ”Og det er en fantastisk pind,
det må du indrømme.”
”Ja, det er det,” siger Hipp, og så kaster de igen.
Måske kaster de endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hopp har fundet en pind.
Hvad bruger hun den til?
Hopp kan tælle til 17.
Hvor langt kan du tælle?
Hipp og Hopp øver sig i at kaste langt.
Hvem kastede længst?
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Denne uge handler om forskellige forsøg
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om forsøg:
• Mængder og dele.
• Tal og længder.
• Eksperimenter med vind og vand.
• Eksperimenter med farver.

Aktiviteter
Uge 29

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Jeg deler

Nye ord

Rekord
kast

Papirbåd

Farve
forsøg

Drageflyvning

I skal øve
jer i at
dele.

I skal
sætte ord
sammen.

I skal
blande
farver.

I skal
bygge en
drage.

Vandfarve.
Pensel.
Papir.
Glas med
vand.
Avis.

Arbejds
tegning.

Læse
HippHopp
fortælling.
I skal
bruge

En eller to
små pak
ker rosiner,
som I selv
skaffer.
Hopp.

Ark med
bogstaver
(fra uge
19).
Saks.
Limstift.
Karton.

Fortælling
i hæfte.
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I skal øve
jer i at
kaste
langt.

Bold
(fra uge 4).
Blyant.
Sten eller
gren.

I skal folde
en båd.

Arbejds
tegning.
Papir.

Plastik
pose (jeres
egen).
Snor.
Blomster
pind.
Tape.
Plastring.
Håndtag
med snor.
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Mandag

l

Jeg deler

I skal læse eller lytte til fortælling om Hipp og Hopp, og øve jer i at dele.

I skal bruge:
•
•
•

En eller to små pakker med rosiner.
Hopp.
Fortælling om Hipp og Hopp.

Barnet lærer:
•
•
•

At dele med andre.
At tælle.
Kendskab til antal.

I skal lave:
•
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp
og Hopp.
Tale om, hvad det vil sige at dele.
Dele rosinerne mellem jer, så I får lige
mange.

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.
Tal med dit barn om, hvordan man deler.
Spørg:
• Hvad betyder det at dele?
• Har du prøvet at dele med nogen?
• Kan du huske hvornår? Hvad delte I?
• Synes du nogle gange det kan være
svært at dele?
• Kan du huske engang, hvor det var
svært at dele? Hvad gjorde I så?
Find pakkerne med rosiner frem.
Hæld alle rosiner ud i en stor bunke på
bordet.
Lad dit barn prøve at tælle rosiner. Hjælp
dit barn med at tælle, hvis han eller hun
synes det er svært. I skal kun tælle så
mange, som dit barn kan.
Saml rosinerne i én bunke igen.
Nu skal I dele rosinerne, så du, dit barn og
Hopp får lige mange.
Spørg dit barn:
• Hvad skal vi gøre for at dele dem, så vi
er sikre på, at vi får lige mange?
• Hvis det er svært at svare, kan du
hjælpe dit barn. I kan for eksempel give
3 rosiner til hver. Bliv ved, indtil alle rosi
nerne er fordelt.
• Når rosinerne er delt i tre lige store bun
ker, kan I spise dem.
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Hvis I vil:

Kan I prøve at dele noget andet. I kan
for eksempel dele en appelsin, så I alle
tre får lige mange både. Eller I kan
prøve at hælde vand i en kande og
hælde lige meget vand op i tre glas.
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Tirsdag

l

Nye ord

I dag skal I lave nye ord, som er sat sammen af to ord.

I skal bruge:
•
•
•
•

Ark med bogstavkort.
Limstift.
Karton.
Saks.

Barnet lærer:
•
•

Om bogstaver og ord.
At tænke logisk.

I skal:
•
•

Lime ark og klippe bogstavkort ud.
Lave nye ord (Cirkus + elefant =
cirkuselefant).

Sådan gør I:
Find et godt sted at sidde.
Find bogstavarkene i kufferten.
Lim arkene på karton og klip kortene ud.
Fortæl dit barn, hvad I skal lave.
Kig på billedet sammen.
Se om I kan finde kort, der kan danne nye
ord.
Giv dit barn god tid.
Hjælp dit barn.

Hvis I vil:
I kan tælle, hvor mange nye ord, I
kan lave.
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Onsdag

l

Rekordkast

I skal øve jer i at kaste langt.

I skal bruge:
•
•
•

Bold (fra uge 4).
Blyant.
Sten eller en gren.

Barnet lærer:
•
•
•

At kaste langt.
At øve sig.
At koordinere.

I skal lave:
•

Rekorder i at kaste langt.

Sådan gør I:

Find et sted udenfor, hvor der er god plads.

På ne
tsted
et
finde
s sjo
ve
links
til fle
re
nørds
ider

Det må gerne være på en græsplæne.
Læg en sten eller en gren, hvor dit barn
skal stå.
Dit barn tager bolden og kaster så langt
han eller hun kan.
Du stiller dig der, hvor bolden lander og tril
ler bolden tilbage til dit barn.
Dit barn stiller sig igen på stenen eller gre
nen og forsøger at kaste længere end før.
Gentag 5 gange. Mål det længste kast op
med skridt.
Nu bytter I, og det er din tur til at kaste.
Det længste kast barn

Hvis I vil:
Det længste kast forælder

HippHopp | Uge 29 | Nørd

Uge29_nørd.indd 8

Kan I øve jer i at kaste bolden så højt
som muligt. Over et cykelskur, et le
gehus, et gyngestativ eller andre høje
ting.
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Torsdag

l

Papirbåd

I skal folde en båd af papir og sejle med den.

I skal bruge:
•
•

Et stykke papir.
Ark med arbejdstegning på båd.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At folde en båd.
At følge en arbejdstegning.
At eksperimentere med vand.

En båd i papir og lade den sejle.

Sådan gør I:
Find papir og arbejdstegning frem.
Hjælp dit barn med at folde båden.
Når båden er lavet, så find noget lavt vand,
hvor I kan prøve at få båden til at sejle. Det
kan være i en sø, i en å, i en stor vandpyt
eller i badekarret. I kan også bruge køkken
vasken eller en opvaskebalje.

Hvis I vil:
Kan I lave flere både og lade dem
sejle om kap. I kan også lave større
både af større stykker papir. Prøv
med en avis.
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Fredag

l

Farveforsøg

I skal lave et forsøg med at blande farver.

I skal bruge:
•
•
•
•

Vandfarver og pensel.
Papir.
Glas med vand.
Avis.

I skal lave:
•
•

Dit barn lærer:
•
•
•
•
•

At kende farvernes navne.
At to farver kan blive til en ny farve.
At bruge sin fantasi.
At se muligheder.
At forsøge sig frem.

Forsøg med at blande farver.
Male.

Sådan gør I:
Find vandfarverne og penslen frem.
Tag et glas med vand.
Find papir og måske en avis eller et
plastik underlag.
Snak først om, hvad farverne hedder.
Nu skal I blande farver.
Mal først med den ene farve og mal
ovenpå med den anden.
Lad først dit barn gætte på, hvilken farve
det bliver, inden han eller hun prøver med
vandfarven:
• Prøv at blande rød og hvid –
hvilken farve bliver det?
• Prøv at blande rød og gul –
hvilken farve bliver det?
• Prøv at blande gul og blå –
hvilken farve bliver det?
• Prøv at blande hvid og sort –
hvilken farve bliver det?
• Prøv at blande blå og rød –
hvilken farve bliver det?
• Prøv at blande rød, gul og blå –
hvilken farve bliver det?
Nu kan I male et billede med vandfarverne.
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Hvis I vil:

Kan I male billeder, hvor man kun må
bruge to farver, fx gul og rød.
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Ekstra aktivitet l

Flyve med drage

I skal bygge en drage og flyve med den.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•

En almindelig plastikpose (jeres egen).
Håndtag med snor.
Blomsterpinde.
Tape.
En plastring.
Ark med tegning over en drage.
Snor

Barnet lærer:
•
•
•
•

At arbejde sammen.
At lege med vinden.
At følge en arbejdstegning.
At flyve med drage.

I skal lave:
•
•

En drage.
Hjælpe hinanden med at få den til at
flyve.

Sådan gør I:

Hvis I vil:

Find materialerne frem.
Find arbejdstegningen frem og byg dragen,
som det er vist på tegningen.

Kan I lave andre og flere drager.
Kan I flyve med dragen på andre
dage, hvis der mangler vind.

Find et godt sted udenfor med rigtig god
plads. Det kan være på en stor græsplæne,
en fodboldbane eller ved stranden.
Se, om I kan få dragen til at flyve.

Husk
din
mappe
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