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Uge 2 l Her bor jeg
Første gang, Hipp og Hopp mødte hinanden,
var ved det store træ, og det er de blevet ved med.
I dag står Hipp og venter, men Hopp kommer ikke.
Hipp venter og venter.
Han bliver mere og mere bekymret.
Bare der ikke er sket noget med Hopp.
Hun finder altid på så mange skøre ting.
”Nu går jeg hjem til hende,” beslutter Hipp,
men så går det op for ham,
at han slet ikke ved, hvor Hopp bor.

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
fortæ
llinge
n på
netst
edet

Hipp bor selv nede ved vandhullet sammen
med de andre flodheste. Der er også fugle.
De bor i træerne, og fisk der bor i vandet,
men der er ingen kaniner.
Hvor bor man, når man er en kanin?
Hipp kalder ”Hopp, hvor er du?” men der er ingen, der svarer.
Først går han ind i skoven for at lede.
Der støder han hurtigt på en myretue.
Mens han står og ser på myrerne,
bliver han pludselig ramt af noget hårdt på hovedet.
”Av! er det dig Hopp?”
Vinden suser, ellers er der ikke nogen, der siger noget,
og et øjeblik efter bliver Hipp ramt igen.
”Hold så op!” siger han. Men det holder ikke op.
Hipp står nemlig lige under et stort kastanjetræ,
og det er kastanjerne, der falder ned og rammer ham.
Hipp skynder sig ud af skoven og kommer forbi et lille skur.
Måske er det Hopps hus?
Hipp banker høfligt på, men der er ingen, der siger noget.
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Han åbner forsigtigt døren.
En lille mus piler hen over gulvet, ellers er der ikke nogen.
”Øv!” siger Hipp. ”Jeg må tænke på en anden måde!”
Hvad har Hopp brug for, der hvor hun bor?
Hun har ikke brug for et træ, for hun kan ikke klatre.
Hun har heller ikke brug for et vandhul,
for hun kan ikke svømme.
Nej, hun har brug for et sted, hvor hun kan hoppe.
Og hun har brug for et sted, hvor hun kan sove
og være i ly for storm og regn.
Hun har også brug for noget at spise,
så der skal være græs i nærheden.
Og pludselig har Hipp en fornemmelse af,
hvor han skal lede.
Han skynder sig videre, til han kommer til en mark.
Der er masser af græs og plads til at hoppe,
men der er ingen kaniner.
”Hopp er du her?” kalder Hipp.
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I samme øjeblik kommer der kaniner op af nogle af de huller,
der er på marken, men de er slet ikke glade for at se ham.
”Hvad laver du her?” spørger den nærmeste kanin.
”Øh,” siger Hipp.
”Øh mig her og øh mig der.
Du ødelægger vores huller, og det er her, vi bor.
Kan du så komme væk, og det i en fart!”
I samme øjeblik kommer en kanin springende
fra et af de bageste huller. Det er Hopp.
”Hov, hov!” siger hun.
”Hipp er god nok. Jeg kender ham!”
Hipp bliver så glad for at se hende,
at han slet ikke ved, hvad han skal sige.
”Hyggeligt at se dig,” siger Hopp.
”Ja,” siger Hipp. ”Og nu ved jeg, hvor du bor!”
Og så fortæller han Hopp,
hvordan han ventede og ventede,
og om alle de steder, han har ledt.
”Det er godt, du bandt mig.
Nej, jeg mener, godt du fandt mig!” siger Hopp.
”Og nu kan vi binde kastanjer.
Nej, jeg mener finde kastanjer. Du ved jo, hvor de bor!”
Et øjeblik efter er de på vej.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvorfor kan Hipp ikke finde hjem
til Hopp?
Hvad har Hopp brug for, der hvor
hun bor?
Hvad synes Hopp om at få besøg?
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Denne uge handler om jeres hjem og omgivelser
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om, hvor det hører til:
• Hvor bor jeg?
• Hvad hedder tingene i mit hjem?
• Hvad er min adresse?

Aktiviteter:
Uge 2

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Vores
adresse

Tingene
hedder

Mål et
værelse

Finde
lege
steder

Mit hus

Til eller
fra børne
have

I skal
snakke om
hvor I bor.
Læse fortælling om
Hipp og
Hopp.
I skal
bruge

Blyant.
Danmarkskort.
Adressekort.
Tape.
Papir.

I skal
sætte ord
på tingene
i jeres
hjem.

I skal
måle et
værelse.

Kort med
ord på.

Snor.
Blyant.

I skal finde
steder,
hvor det
er godt at
lege.

Ingenting.

I skal
tegne det
hus I bor i.

Papir.
Farver.
Saks.

I skal lære
vejen til
børnehaven at
kende.

Ingenting.

Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Vores adresse

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og snakke om, hvor I bor.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Blyant.
Danmarkskort.
Adressekort.
Tape.
Papir.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Sin adresse.
Om navne på jeres vej og by.
Hvor det hører til.
At beskrive sit hjem.

I skal:
•
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Snakke med dit barn om, hvor I bor.
Skrive jeres adresse på papiret.
Tegne dem, der bor i jeres hus eller
lejlighed.

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.

Husk
din
mappe

Find Danmarkskortet og adressekortet
frem.
Snak med dit barn om, hvor I bor. Spørg:
• Bor vi i hus eller lejlighed?
• Hvad hedder vores land?
• Hvad hedder vores by?
• Hvad hedder vores vej?
• Hvilket nummer har vores hus?
Det gør ikke noget, at dit barn ikke kan
svare rigtigt. Du skal hjælpe dit barn.
Bagefter udfylder I sammen adressekortet.
Kortet kan I sætte fast med tape på
Danmarkskortet ud for jeres by.
Snak om, hvem der bor i jeres hus eller
lejlighed.
Nu skal dit barn tegne dem, der bor i jeres
hus eller lejlighed.
Når dit barn tegner, sidder du ved siden af.
Skriv jeres navne på tegningen.
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Hvis I vil:
Kan I hænge tegningen op, så I kan tale
om det de næste dage.
Tegningen kan bagefter komme i mappen.
Du kan finde billeder af din egen familie
og vise dit barn.
I kan tale om, om I har boet andre
steder.
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Tirsdag

l

Tingene hedder

I skal I finde ud af, hvad ting i jeres hjem hedder.

I skal bruge:
•

Kort med ord.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At bogstaver og ting hænger sammen.
At bruge ord og bogstaver.
Hvad tingene hedder.

Bruge kort med ord og tegninger i
kufferten.
Sige ordet på kortet.
Sætte kortet på den ting, der vises.

Sådan gør I:
Find kortene med ord i kufferten.
Læs et kort højt.
Lad dit barn se ordet.

Barnet skal sige, hvor ordet skal sidde
(kort med ordet BORD, sættes på
bordet).

Hvis I vil:
Kan I selv finde på flere ord.
• Peg på ting i hjemmet eller ud af
vinduet
• Spørg dit barn, hvad tingene
hedder?

 åske skal du hjælpe dit barn med at
M
sætte ordene rigtigt.
Lad dit barn sætte ordet på.
Gå nu til næste ord.
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Onsdag

l

Mål et værelse

I dag skal I måle et værelse eller jeres stue.

I skal bruge:
•
•

Snor.
Blyant.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om størrelse og længde.
At træne sin balance.
At bruge tal.
At bruge sin krop.

Måle et værelse med jeres fødder.

Sådan gør I:
Tænk over, hvilket gulv I kan måle.
I kan måle et værelse, stuen eller gangen.
Tag snoren i kufferten.
Hjælp dit barn med at måle et stykke snor,
som kan nå fra den ene væg til den anden.
Læg snoren ud på gulvet fra væg til væg.
Nu skal du gå på snoren fra den ene ende
af snoren til den anden.
Sæt fødderne lige efter hinanden.

Hvis I vil:
Kan I måle på samme måde i et andet
rum.
I kan også prøve at måle med hele
kroppen.
Læg jer ned og se, hvor mange
kroppe, rummet måler.

I skal tælle, hvor mange gange du skal skifte fod, for at komme til den anden ende.
Skriv her, hvor mange skridt den voksne
brugte:

Nu er det dit barns tur til at gøre det samme. I skal tælle, hvor mange gange dit barn
skal skifte fod for at komme til den anden
ende. Skriv her, hvor mange skridt barnet
brugte:

Tal om, hvorfor du ikke brugte så mange
skridt på snoren som dit barn.
• Hvem brugte flest skridt?
• Hvorfor det?
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Torsdag

l

Finde legesteder

I skal tale om, hvor det er godt at lege, og hvor det ikke er godt at lege.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Om legesteder, hvor det bor.
Om gode og farlige steder til leg.
Måske om nye steder at lege.

Gå en tur i jeres område på vej til eller
fra børnehave, på vej til indkøb eller
andet.
Finde gode steder at lege.

Sådan gør I:
Gå en tur i området hvor I bor.
Lad dit barn fortælle dig:
• Hvor det er godt at lege.
• Hvilke lege dit barn leger.
• Hvorfor det er et særligt godt sted at
lege?
Giv evt. dit barn gode ideer til andre lege.
Vis dit barn andre gode legesteder.
Snak undervejs om farlige legesteder
(vejen, P-pladsen, byggepladsen eller andre steder), hvor børn ikke må lege.
Fortæl, hvorfor nogle steder er for farlige til
leg.

Hvis I vil:
Kan I opsøge legesteder, der ligger
lidt længere væk.
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Fredag

l

Mit hus

I skal tegne jeres hus og lave tegningen om til et puslespil.

Barnet lærer:

I skal bruge:
•
•
•

•
•
•
•

Papir.
Farver.
Saks.

I skal:
•
•
•

Jeres hjem at kende.
At se og huske.
At tegne.
Om farver.

Tegne jeres hus.
Tale om jeres hus, og hvem der bor der.
Lave tegningen om til et puslespil.

Sådan gør I:

Hvis I vil:

Find papir, farver og saks frem.
Tænk over, hvor I bedst kan sidde.
Dit barn skal tegne det hus, I bor i.

Kan I begge to tegne et ønskehjem.
Prøv at tænke på, hvordan I gerne
ville bo, hvis I selv kunne bestemme.

Snak med dit barn om:
• Hvordan er det at bo her?
• Bor der nogen neden under?
• Bor der nogen oven på eller ved
siden af?
• Er der træer foran huset?
• Er der biler foran huset?
• Kan man lege ved huset?
• Er der mange vinduer i huset?
• Hvilken farve er huset?
• Hvilken farve er døren?
• Hvilken farve er taget?
Hvis I ikke kan huske det hele, kan I gå ud
og se efter.
Lav tegningen om til et puslespil:
• Klip tegningen i store stykker.
• Se om I kan samle den igen.

Husk
din
mappe
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Ekstra aktivitet

l

Til eller fra børnehave

I kan gå hen til børnehaven om morgenen, eller gå hjem fra børnehaven,
når barnet skal hentes.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•

Gå sammen enten til børnehave eller
hjem fra børnehave.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At gå i trafikken.
At vejene har navne.
At bruge sin krop.
At det er rart at gå en tur med sin mor
eller far.

I kan
få
mere
at vid
e
om je
res lo
kalområ
de på
netst
edet

Sådan gør I:
Fortæl, at I skal gå hen til børnehaven eller
gå hjem fra børnehave i dag.
Kan det ikke lade sig gøre, kan I gå en tur,
når I er kommet hjem.
Snak om hvad vejene hedder:
• Hvad hedder den vej, vi bor på?
• Hvad hedder den vej, børnehaven ligger
på?
Snak om trafikken:
• Hvor skal vi gå over vejen?
• Hvad skal vi passe på?
• Må vi gå over for rødt eller grønt lys?
Snak om de ting I ser.

Hvis I vil:
Kan I gå en tur hen til legepladsen
eller et andet rart sted.
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