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Det er begyndt at regne, og Hipp og Hopp
står ved deres sædvanlige træ.
Hopp kryber sammen helt inde ved stammen,
men Hipp står ude i regnen, så vandet løber af ham.
”Kom nu Hopp. Det er dejligt at blive våd!”

Hipp tramper i vandet, så det sprøjter helt ind på Hopp.
”Uh nej. Min pels kan ikke lide det.
Mine poter kan ikke lide det.
Mine ører kan ikke lide det.
Det passer ikke til mig med alt det vand!”
”Det passer godt til mig, men jeg ligger jo også ude i vandet
det meste af tiden. Ved du, hvorfor mine øjne
sidder helt oppe på hovedet?”
”Det er nok fordi, de ikke sidder i nakken,” siger Hopp og fniser.
”Nej. Når øjnene sidder oppe på hovedet,
så kan jeg nemlig have hele kroppen og det meste
af hovedet under vand og alligevel holde øje med alting.”
”Sejt!” Hopp ryster på sine lange ører.
”Ved du hvorfor, jeg har sådan nogle store ører?”
”Øh… fordi det ser pænt ud!”
”Tak, synes du det?”
”Men det er også, fordi store ører hører godt.
På en måde er de ligesom øjne i nakken.
De hører, hvis der er nogen, der nærmer sig,
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så hvis jeg hører noget farligt, så prutter jeg.
Nej, jeg mener, så smutter jeg med det samme.”
”Smutter du?”
”Jah!” Hipp viser, hvordan han hurtigt kan sætte af
i nogle store hop.
”Du er altså super til at hoppe.
Jeg tror, du er hurtigere end mig,” siger Hipp.
”Jah, men du er større end mig... og stærkere,” siger Hopp.
”Nogle gange vil jeg gerne være en anden,”
siger Hipp. ”Jeg vil gerne kunne flyve.”
”Så skal du bare have nogle vinger på,” siger Hopp.
”Måske kan vi finde nogle eller lave nogle?”
Hopp er allerede begyndt at lede, men Hipp stopper ham.
”Nej, det nytter ikke noget.
Jeg er en stor tyk flodhest.
Jeg hører til i vandet og på jorden.”
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”Jeg vil nu også helst have, at du er,
ligesom du er,” siger Hopp.
”Mener du det?” siger Hipp glad.
”Ja. Hvis du ikke er, som du er, så er det jo ikke dig,
og det er jo dig, jeg godt kan lide.”
”Så vil jeg godt være mig alligevel,”
siger Hipp tilfreds og ser på Hopp.
”Og ved du hvad Hopp? Du er den eneste i hele verden,
der er ligesom dig, og jeg er heldig, at jeg kender dig.”
”Der er da mange andre kaniner,” siger Hopp.
”Ja, der er mange, der ligner dig,
men der er ingen andre helt som dig.”
”Dig og mig – tralalej,” siger Hopp.
”Øjne, ører og krop – trallahop,” siger Hipp og griner.
”Mave og mund – trallabum.”
Og sådan bliver de ved med at rime, og måske rimer de endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp:
Hvem har store ører?
Hvem har små ører?
Hvem har en stor krop?
Hvem har en lille krop?
Kan I sammen hjælpe Hipp og Hopp
med flere rim?
Fødder –
Hænder –
Hår –
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Denne uge handler om barnets krop og følelser
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om kroppen:
• Om følelser.
• Om kroppens dele.

Aktiviteter:
Uge 3

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Hvor
mærkes
følelsen?

En krop
kan

Klappe
forårsrulle

Hvor
mange
har jeg?

Billedhugger

Hvem er
størst?

Vis forskellige ting,
som I kan
gøre med
en krop.

Klappe
forsigtigt
på barnets
krop.

I skal tælle
kroppens
dele.

I skal
forme
kroppen.

Hvem er
størst eller
mindst?

Kort med
bevægelser.

Tæppe
(jeres
eget).

Bog: Dig
og mig og
vi to.

Ingenting.

Ark med
billede af
en vej.

I skal
snakke
om, hvor
følelserne
mærkes.
Læse fortælling om
Hipp og
Hopp.
I skal
bruge

Ark med
krop.
Kort med
følelser.
Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Hvor mærkes følelsen?

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og finde ud af, hvor vi mærker følelser.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Ark med kroppen.
Kort med følelser.

Barnet lærer:
•
•
•

Sin krop at kende.
At kende følelser.
At følelser mærkes i kroppen.

I skal:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Snakke om følelser.
Finde ud af, hvor følelserne mærkes i
kroppen.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om fortællingen om Hipp
og Hopp og brug spørgsmålene på side 4.
Snak med dit barn om følelser.
Find arket med figuren af kroppen og kortene med følelser frem.
Spørg:
• Har du prøvet at være glad?
• Hvordan ser du ud, når du er glad?
• Hvor mærker du det i kroppen?
Find kortet ”Glad”.
Sæt brikken på figuren, hvor følelsen
mærkes.
Spørg:
• Har du prøvet at være ked af det?
• Hvordan ser du, når du er ked af det?
• Hvor mærker du det i kroppen?
Find kortet ”Ked af det”.
Sæt kortet på figuren, der hvor følelsen
mærkes.
Gør det samme med alle kortene.
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Hvis I vil:
Kan I fortælle hinanden, hvornår I har
mærket de forskellige følelser.
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Tirsdag

l

En krop kan

I skal sætte ord på, hvad en krop kan.

I skal bruge:
•

Kort med bevægelser.

I skal:
•

Finde ud af, hvad kroppen kan, og hvad
det hedder.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Sin krop at kende.
Ord om kroppen.
Hvad kroppen kan.
At knytte sprog til handling.

Sådan gør I:
Find ud af, hvor I kan være.
I skal bruge god plads.
I kufferten ligger små kort.
På kortene er der vist forskellige ting, som
man kan lave med sin krop.
Find kortene i kufferten.
Læg kortene på bordet med bagsiden
op ad.
Lad dit barn trække et kort.
Du mimer den bevægelse, som vises på
kortet.
Spørg dit barn:
”Hvad hedder det, jeg gør nu?”
Dit barn skal gætte svaret.
Nu trækker dit barn et kort.
Dit barn skal nu gøre det, kortet viser.
Nu gætter du på, hvad det hedder.
I skiftes til at trække et kort.
Legen gentages indtil der ikke er flere kort.

Hvis I vil:
Kan I mime flere ting, som den anden
skal gætte. Det kan være at juble, at
trække en cykel, at støvsuge eller andre ting, som I finder på.
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Onsdag

l

Klappe forårsrulle

Du skal rulle dit barn ind i et tæppe og klappe ham eller hende forsigtigt, men fast på kroppen.

I skal bruge:
•
•

Tæppe (jeres eget).
Bog: Dig og mig og vi to.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At slappe af.
Hvad kroppens dele hedder.
At mærke sin krop.

Klappe forsigtigt med dine hænder fra
barnets fødder til skuldre.

Sådan gør I:
Find et godt sted på gulvet, hvor dit barn
kan ligge på et tæppe.
Bred tæppet ud på gulvet.
Rul forsigtigt dit barn ind i tæppet, så
hovedet og skuldre er fri. (Det ser lidt ud
som en forårsrulle.)
Dit barn skal ligge og slappe af.
Start med at klappe dit barns fødder i fast
rytme.
Start ved fødderne.
Fortsæt på benene.
Fortsæt på ryggen.
Forsæt op til skuldrene.
Og ned igen.
Imens fortæller du, hvad du gør:
Nu klapper jeg forårsrullens fødder, ben,
knæ…
Du skal kun gøre det, hvis dit barn synes,
det er rart.
Husk det kan godt gøre ondt, hvis det er
for hårdt.
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Hvis I vil:
Kan barnet gøre det ved dig.
Du kan klappe et rim eller remse fra Dig
og mig og vi to. Prøv med Ælle-bælle
mig fortælle side 42.
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Torsdag

l

Hvor mange har jeg?

I skal tælle kroppens dele.

I skal bruge:
•

Bog: Dig og mig og vi to.

I skal:
•
•

Finde et godt sted I kan sidde.
Snakke sammen om kroppen.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Sin krop at kende.
At tænke logisk.
At tælle.
At tænke sig om.

Sådan gør I:
Snak med dit barn om kroppens dele.
Sig:
Din krop har mange dele. Der er arme og
ben. Mave og hoved. Fingre og tæer.
Og mange flere ting.
Nu skal vi tælle.
Spørg:
Hvad har du kun én af?
Hjælp dit barn.
Vis det på din egen krop.
Spørg:
Hvad har du to af?
Hjælp dit barn.
Vis det på din egen krop.
Spørg?
Hvad har du mange af?
Hjælp dit barn.
Vis det på din egen krop.

Husk
din
mappe

Hvis I vil:
Kan barnet tegne en tegning af sin
hånd.
Du kan bruge remsen: Tommeltot faldt
i vandet side 37 i Dig og mig og vi to.

HippHopp | Uge 3 | Emne: Min krop

Uge3_minkrop.indd 9

side 9

06/07/10 11.21

Fredag

l

Billedhugger

I skal forme kroppen.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•
•

Snakke med dit barn om følelser.
Hvordan ser du ud, når du er glad, vred,
bange eller ked af det?
Vise det med kroppen.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At følelser kan mærkes i kroppen.
At se hvordan andre har det.
At forestille sig en følelse.
At snakke om følelser.

Sådan gør I:
Snak med dit barn om følelser.
Spørg dit barn:
• Hvordan ser du ud, når du er glad, vred,
bange eller ked af det?

Nu skal I lege, at kroppen er en klump ler.
Du skal forme dit barns krop, så det passer
til følelsen.
Sæt arme og ben, så de viser følelsen.
Sæt hænderne.
Form forsigtigt dit barns ansigt.
Spørg dit barn:
• Hvordan føles det at se sådan ud?
Prøv med flere følelser.

Hvis I vil:
Kan I prøve at vise sur, flov, bekymret.
Kan I bytte roller så dit barn former dig.
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Ekstra aktivitet

l

Hvem er størst?

I skal finde ting, der er større eller mindre end jer.

I skal bruge:
•

Ark med billede af en vej.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•

Kendskab om sig selv.
At forstå og øve begreberne: større end
og mindre end.

Finde ting på arket, der er større end
jer eller mindre end jer.
Finde 5-10 ting der er større eller mindre end dit barn.

Sådan gør du:
Find arket i kufferten.
Fortæl dit barn, hvad I skal lave.
Kig på billedet sammen med dit barn.
Få dit barn til at pege på de ting, som er
større end barnet.
Få dit barn til at pege på de ting, som er
mindre end barnet.
Hvornår er barnet størst, og hvornår er
barnet mindst?
Hvis det er svært for dit barn, så prøv med
ting i hjemmet først.

Hvis I vil:
Kan I kigge på billedet igen.
Find ud af, hvornår du som voksen er
større eller mindre, end de ting der er
på billedet.
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