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Uge 30 l Venner
Det er blevet sommer. Solen skinner, og det er så varmt,
at Hopp søger ind i skyggen under det store træ.
Der sidder hun og venter på Hipp.
”Tak for skyggen,” siger Hopp til træet.
”Hipp tror altid, at det er mig, der er for sent på den,
men I dag er det mig, der kom først. Så kan Hipp lære det,”
siger Hopp og griner.
”Hvad er det, jeg kan lære,” tænker Hipp og standser op.
Han kan høre Hopp snakker, men han kan ikke se hende.
Hopp kan heller ikke se Hipp. Hun snakker videre til træet.
”Du er så stor og smuk.
Det bedste sted i verden er at sidde her hos dig.”
Hipp tror ikke sine egne ører:
”Hvem er det, der er så stor og smuk og det bedste sted i verden?”
Hipp får helt ondt i maven af at høre på det:
”Det plejer jo at være ham, der er Hopps bedste ven,
og den hun allerhelst vil være sammen med.”
Han kan høre, at Hopp griner.
Hun lyder, som om hun har det rigtig dejligt,
og Hipp får tårer i øjnene.
Han bliver også mere og mere gal på Hopp, der har svigtet ham.
Hopp snakker videre: ”Okay, hvis du ikke vil snakke,
så leger vi stille leg,” siger hun og begynder at tælle.
”Den stille leg skal jeg nok få forstyrret,”
tænker Hipp. Nu er han så rasende, at han slet ikke kan stå stille,
og han løber frem mod Hopps stemme.
”Du er rigtig dum,” råber han. ”Jeg vil aldrig se dig mere!”
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Hipp løber. Han vil bare væk. Langt væk.
Hopp er holdt op med at tælle.
Hun er helt forvirret og ked af det:
”Hvorfor er Hipp så gal på hende?”

I kan

lytte
til Hip
pHop
p
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netst
edet

Hipp løber og løber, men til sidst er han nødt til at stoppe
op for at få vejret. Han tænker på Hopp,
der så helt forbavset ud, da han råbte til hende,
og han savner hende allerede.
”Hvorfor sagde han også alle de dumme ting.
Nu vil Hopp nok aldrig lege med ham igen.”
Hipp går langsomt tilbage mod træet.
”Øh… ” siger Hipp. ”Jeg vil gerne være med til stille leg?”
Først er der helt stille, men så lyder der en stampen i jorden.
Det er Hopp, der stamper.
”Hvad er meningen,” siger hun.
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”Først siger du, jeg er dum og alt mulig. Og nu vil du lege stille leg.”
”Undskyld,” siger Hipp. ”Det var mig, der var dum.
Og du må gerne lege med din store smukke ven.
Jeg vil bare også gerne være med.”
”Hvad snakker du om,” spørger Hopp.
”Din nye ven,” siger Hipp.
”Jeg snakkede bare til træet, mens jeg ventede på dig.”
”Legede du stille leg med træet?” spørger Hipp.
”Ja. Det siger nemlig ikke noget,
men det kan ikke lade være med at bevæge bladene,
så jeg vinder alligevel.”
”Jeg troede ikke, at du kunne lide mig mere,” siger Hipp
”Du er min bedste ven, og jeg kan ikke undvære dig” siger Hopp.
”Jeg kan heller ikke undvære dig”, siger Hipp.
De sætter sig tæt sammen under det store træ.
Det rasler med sine blade.
Hipp smiler til Hopp og Hopp smiler til Hipp.
Måske sidder de der endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hopp sidder og taler med træet.
Hvorfor bliver Hipp rasende?
Hipp får ondt i maven, fordi han er ked
af det. Har du også prøvet at have ondt
i maven?
Hipp vil alligevel gerne lege med Hopp.
Hvad siger han til Hopp?
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Denne uge handler om at have det rart med sine venner
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om venskaber:
• At glæde sine venner.
• At indrette sig efter aftalte regler.
• At have det sjovt med sine venner.
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en per
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Farve
blyanter.

Bold
(fra uge 4).
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I skal
bygge en
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Ting fra
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Hopp.

Hopp.
Barnets
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Mandag

l

Glæd en ven

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lave en gave til en ven.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Perler.
Elastiksnor.
Papir (gerne gavepapir og gavebånd,
hvis I har).
Tape.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At følge en instruktion.
At tælle.
At bruge sin fin-motorik.
At glæde en anden.

I skal lave:
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave en gave til en ven.

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.
Tal med dit barn om, hvem han eller hun
kunne tænke sig at give en gave.
Find perlerne og snoren frem.
Tag en perle og bind den for enden af
snoren.
Nu skal dit barn lave en perlekæde til en
ven.
I skal prøve at følge denne rækkefølge:
• Tre røde perler
• En sort perle
• To hvide perler
• Fem blå perler
• En gul perle

Hvis I vil:

Kan I lave perlekæder til jer selv med
farver I selv vælger.

Når I har været gennem rækkefølgen én
gang, gentages den indtil perlekæden er
lang nok.
Når perlekæden er færdig, binder du knude
på den.
Nu skal den pakkes ind. I kan bruge almin
deligt hvidt papir, avispapir eller gavepapir.
Dit barn skal huske at forære gaven til en
ven.
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Tirsdag

l

Venner

I skal læse en bog og tale om, hvad man kan lave med sine venner.

I skal bruge:
•
•
•

Bog: Den lille gule pige.
Papir.
Farveblyanter.

I skal lave:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

At lytte og fortælle.
Noget om at være alene og møde en
ven.
At tænke over, hvad han eller hun kan
lide at lave sammen med sine venner.

Læse bogen.
Tale om venner, og hvad man kan lege
med sine venner.

Sådan gør I:
Sæt jer sammen.
Læs bogen.
Spørg dit barn:
• Bliver pigerne venner?
• Hvordan møder de hinanden?
• Hvad tror du, de leger?
• Hvad kan du bedst lide at lege med
dine venner?

Hvis I vil:
Kan I lave en tegning af pigerne, der
leger.
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Onsdag

l

Hvem får bolden først?

I skal lege en leg, hvor det gælder om at vinde uden at snyde.

I skal bruge:
•

En bold (fra uge 4).

I skal lave:
•

En boldleg og løbe hurtigt.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At reagere hurtigt.
At løbe hurtigt.
At deltage i et spil.
At være opmærksom.

Sådan gør I:

Find et sted med god plads. Det kan være
udenfor på en græsplæne eller et rum med
meget gulvplads.
Tag bolden med.
Stil dig bagved dit barn. I skal kigge sam
me vej. Så skal du gå to skridt baglæns, så
der er afstand mellem jer.
Dit barn skal stille sig med afstand mellem
fødderne.
Nu skal du trille bolden, så den rammer ind
mellem benene på dit barn.
Når bolden er trillet mellem benene på dit
barn, skal I begge forsøge at fange den.
I skal begge to løbe efter bolden.
I skal se, hvem der først fanger bolden.
Den der fanger bolden vinder.
Så skal I prøve igen.
Nu er det dit barns tur til at prøve at trille
bolden ind mellem dine ben.
Bliv ved så længe, som I synes det er sjovt.
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Hvis I vil:

Kan I tælle, hvem der får bolden
først flest gange.
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Torsdag

l

Ven med vejret

I skal lave en opgave, der handler om vejret.

I skal bruge:
•
•
•

Ark med vejr-opgaven.
Blyant.
Papir.

I skal lave:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om vejret.
Om årstiderne.
At lægge mærke til naturen.
At tænke logisk.

Tale om vejret.			
Lave en opgave sammen.

Sådan gør I:
Snak med dit barn om vejret.
Spørg:
• Hvordan er vejret i dag? (Blæser det?
Regner det? Skinner solen? Er det
overskyet?)
• Hvilken farve har himlen? (Blå, grå,
hvid?)
• Er det varmt eller koldt?
• Hvor meget tøj skal man have på ud?
(Jakke, vanter, gummistøvler, hue?)
• Ved du hvilken årstid det er? (Sommer?
Efterår? Vinter? Forår?)
• Hjælp dit barn med at svare.
• Hvilket vejr kan du bedst lide?
Find arket med opgaven om vejret frem.
Snak om hvert billede og tegn en streg hen
til det billede, der passer.
Sig:
• Uh, det blæser på billedet. Det er efterår. Drengen har tabt noget. Hvilket
billede passer?
• Se, solen skinner på billedet. Det er
sommer. Det er varmt og pigen sveder.
Hvor er der skygge?
• Åh, det regner. Det er forår. Drengen
bliver våd. Hvad kan hjælpe ham?
• Se, det sner. Det er vinter. Pigen fryser.
Hvad kan hjælpe hende?
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Hvis I vil:
Kan I tegne en tegning af vejret.
Snak sammen om, hvordan vejret er
i dag. Hjælp dit barn til at lave en
tegning, der passer til dagens vejr.
I kan snakke om, hvilke ting man har
brug for i det vejr.
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Fredag

l

Fest for mine venner

I skal holde en fest for Hopp, familien eller dit barns venner.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•

Hopp.
Tørklæder (fra uge 16).
Balloner.
Ting I kan pynte med, fx dug, flag eller
servietter (jeres egne).
Ting I kan gøre jer selv fine med, fx per
lekæder (fra mandag).
Noget at drikke (som I selv skaffer).
Barnets mappe.

Dit barn lærer:
•
•
•

At det har lært rigtig meget i forløbet.
At glæde sig over sin egen præstation.
At arrangere en fest.

I skal lave:
•

Holde en fest med Hopp og måske
nogle fra jeres familie eller en af dit barns
legekammerater.

Sådan gør I:

Snak om, at i dag er det sidste dag med
HippHopp aktiviteterne.
Snak om, at derfor skal I holde en lille
HippHopp fest derhjemme.
Snak om, hvordan I kan lide at holde fest.
Dæk et bord fint med glas og noget at drik
ke. Find Hopp.
I kan også spørge nogen fra familien eller en
af dit barns legekammerater, om de vil være
med.
Gør jer fine (fx med perlekæder).
Sæt jer til bordet og tag noget at drikke.
Snak om, at nu er det slut med HippHopp.
Kig sammen i mappen og snak om alle de
ting, dit barn har lavet og læst.
Nu må dit barn stille sig op på sin stol, mens
I klapper af ham eller hende.
I kan puste ballonerne op og lege med dem:
• I kan se, om I kan få dem til at svæve ved
at puffe til dem. De må ikke røre jorden.
• I kan danse ballondans fra uge 24
(ekstra-aktiviteten).
I kan sætte musik på I godt kan lide og
danse.
I kan jonglere med de flotte tørklæder (fra
uge 16).
I kan lege legen, hvor I skal sige goddag som
et dyr (fra tirsdag i uge 21).
Find selv på flere sjove fest ting.
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Hvis I vil:

Kan I lave festmad. Måske kan I lave
superhelt- og prinsessebrødet og
spise det til festen.
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Ekstra aktivitet l

Byg en hule

I skal bygge en hule.

I skal bruge:
•
•

Ting, som I finder i naturen.
Hopp.

I skal lave:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At bygge en hule.
At bruge sin fantasi.
At samarbejde.

Finde et sted, hvor I kan bygge en hule.

Sådan gør I:
Gå hen til en park, skov, noget krat eller et
andet sted, hvor man kan lege i naturen.
Hjælp hinanden med at samle grene og
blade.
Hjælp hinanden med at bygge en hule.
Når slottet er færdigt, kan Hopp
flytte ind i hulen.
Hvis det regner, kan I bygge en hule
indenfor.
Dit barn kan invitere sine venner med ind i
hulen.

Hvis I vil:

Kan I tage frugt og saftevand med i
hulen.
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