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Uge 5 l Verden omkring mig
Hopp står under træet og venter på Hipp.
Hun får tiden til at gå med at se sig omkring.
Der er noget, der er anderledes i dag, men hvad kan det være?
Måske har træet set det. Det står her jo hele tiden.
”Hej træ. Hvad er det, der har forandret sig?”
Træet siger ikke noget. Det står der bare.
Da Hipp kommer, er Hopp i gang med en nærmere
undersøgelse af stedet.
”Bøh…,” siger Hipp.
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Hopp laver et kæmpespring af bare forskrækkelse.
”Er det bare dig, Hipp? Godt du kom. Vi skal finde anderledes!”
”Anderledes. Hvad mener du med det?”
”Her er anderledes. Her er ikke, som her plejer at være.”
”Øh, ja, men anderledes kan jo være alt muligt.”
”Ja, det kan det. Så hvad skal vi lede efter?”
”Hvad med at se, om her er noget,
der ikke plejer at være her?”
”Okay.” Hopp fortsætter sine undersøgelser
på den ene side af træet, og Hipp tager den anden side.
Det varer ikke længe, før han finder en gummistøvle og en kasket.
De er ikke så store, så det må være et barn,
der har glemt dem.
Lige da han skal til at vise tingene til Hopp,
bliver han ramt af en bold.
”Der fik jeg dig,” griner Hopp, som har fundet en bold.
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De kigger på hinandens fund og finder ud af,
at det må være et barn, der har glemt sine ting.
De sætter dem henne ved siden af træet, så de er til at finde igen.
”Det var så noget, der ikke plejer at være her,” siger Hipp.
”Ja, men her er stadig anderledes, så det er ikke det!”
”Hvad så med at finde ud af, om der er noget, vi savner?”
”God ide, Hipp! Og jeg ved godt, hvad jeg savner.
Jeg savner friskt græs. Ih hvor jeg savner friskt græs.
Mine tænder løber næsten i vand ved tanken om friskt græs!”
”Jah, friskt græs og blomster og solskin.
Det savner jeg også, men det er jo fordi,
vi savner sommeren.”
”Så det er heller ikke det, der er anderledes.”
De sukker, og i det samme flyver en flok fugle
hen over hovedet på dem.
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”Hov, stop!” råber Hopp.
”Har I set, hvad det er, der er anderledes?”
Fuglene er allerede langt væk.
”De kommer her jo også tit. De kunne da godt have stoppet
og fortalt, om de vidste noget.”
”De er vist på vej væk, men de kommer igen til foråret,” siger Hipp.
”Ja, det ved jeg,” siger Hopp. “Så bygger de rede i træet,
og vi andre får fugleklatter i hovedet.”
Hopp kigger op i det høje træ,
og pludselig forstår hun det hele.
”Jubi. Jeg ved det. Kig op, Hipp!
Det er bladene, der mangler!”
”Det var det, der var anderledes.
Træet har tabt sine blade.”
”Men de kommer også igen, når det bliver forår.
Så skal vi huske at kigge opad igen.”
”Ja, kig oppe, der er en loppe.”
”Kig nede, der er en rødbede.”
”Der er også en bold. Hvem får den først?”
Og så spillede Hipp og Hopp bold.
Og måske spiller de endnu.
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad er blevet anderledes?
Hvad gør fuglene?
Hvad er der sket med bladene på træet?
Hvordan ser det ud, udenfor hos dig?
Er der noget, der er anderledes?
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Denne uge handler om ting, der er tæt på jer
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om nære ting:
• Hvad betyder noget for mig?
• At kende sin verden.
• Om naturen og miljøet.

Aktiviteter:
Uge 5

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Se min
verden

Blæst kan
mærkes

Find lyden

Hvad er
skrald?

Danse til
musik

Samle
blade

I skal finde
skrald på
billedet.

I skal dan
se forskel
lige slags
danse til
musik.
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le blade.

Billeder
af ting fra
naturen.

Cd: Papapegøje.

Blade.
Telefonbog.
Papir.
Farver.
Lim.

I skal lave
et skilt.
Læse
fortælling
om Hipp
og Hopp.
I skal
bruge

Karton.
Farver.
Saks.
Fortælling
i hæfte.

I skal
finde ud
af, hvor
dan man
kan se og
mærke
blæst.
Fjer.
Sæbe
bobler.
Ballon.
Æggeur.

I skal lege
med et
æggeur.

Æggeur
(fra tirs
dag).
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Mandag

l

Se min verden

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og snakke om, hvad dit barn kan lide.

I skal bruge:
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Et stykke karton.
Farver.
Saks.

Barnet lærer:
•
•
•

At fortælle om sine tanker.
At tænke sig om.
Hvad der betyder noget.

I skal:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Snakke om, hvad dit barn kan lide.
Lave et skilt.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortællingen om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om fortællingen om Hipp
og Hopp og brug spørgsmålene på side 4.

Hvis I vil:

Kan I lave et “modsat”-skilt, der viser de
ting, som dit barn ikke kan lide.

Snak med dit barn om, hvad han eller hun
kan lide.
Spørg:
• Hvad kan du godt lide at lave hjemme?
• Hvem kan du lide at lave det med?
• Hvorfor er det rart?
Dit barn skal vælge fire ting.
Snak med dit barn om tingene.
I skal lave et skilt.
Tag et stykke karton og tegn et skilt.
Del det i fire rum.
I hvert rum skal dit barn tegne en ting han
eller hun kan lide at lave.
Hjælp dit barn.
Snak med dit barn om det.
Find et sted at hænge skiltet – måske ved
dit barns seng eller dør.
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Tirsdag

l

Blæst kan mærkes

I skal finde ud af, hvad blæsten kan.

I skal bruge:
•
•
•
•

1 lille fjer.
1 flaske med sæbebobler.
1 ballon.
Æggeur.

Barnet lærer:
•
•
•

Om luften og vinden omkring os.
At øve pust, så barnet bliver god til at
udtale ord og lyde.
At se vindforhold.

I skal:
•
•

Snakke om blæsten.
Lave flere forsøg med at puste og
blæse.

Sådan gør I:
Tal med dit barn om vinden og blæsten.
Spørg barnet:
Hvordan kan man mærke, at det blæser?
Hvordan kan man se, at det blæser?

Hvis I vil:
Kan I gå udenfor og puste en ballon
op. Er der vind nok til, at den kan
flyve?

Kig ud af vinduet:
Blæser det i dag?
Find tingene i kufferten.
Forsøg med fjer:
I skal puste på fjeren og få den til at flyve.
Hvem kan få den til at flyve længst?
Forsøg med sæbebobler:
I skal puste sæbebobler ved at puste på
sæbeboblecirklen.
Hvem kan puste flest på et pust?
Forsøg med ballon:
I skal puste ballonen op og puste på den.
Hvor længe kan I sammen holde den i
luften?
I kan bruge æggeuret og sætte det på 2
minutter - 3 minutter...
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Onsdag

l

Find lyden

I skal gemme og finde æggeuret.

I skal bruge:
•

Æggeur (fra tirsdag).

I skal:
•
•

Lege en leg.
Finde en lyd.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At lytte.
At være opmærksom.
At koncentrere sig.
At bruge sin krop.

Sådan gør I:
Drej uret så det tikker.
Lad dit barn gå uden for døren.
Gem æggeuret.
Kald på dit barn: Du må komme.
Nu skal dit barn lytte og se om han eller
hun kan finde æggeuret.
Nu er det dit barns tur til at gemme
æggeuret.
Du skal finde det.
Bliv ved så længe I synes, det er sjovt.

Hvis I vil:
Kan I skiftes til at gemme jer selv. Hvis
den, der skal finde, siger “Giv lyd”, så
skal den, der har gemt sig, sige en lille
lyd for at blive fundet.
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Torsdag

l

Hvad er skrald?

I skal snakke om ting i naturen.

I skal bruge:
•

10 billeder af ting fra naturen.

I skal:
•
•
•

Se på billederne.
Bestemme, hvad der hører til i naturen.
Bestemme, hvad der ikke hører til i
naturen.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om verden omkring jer.
Om miljø.
Om naturen.
At tænke sig om.

Sådan gør I:
Find billederne i kufferten.
Se på billederne sammen med dit barn.
Tag et billede ad gangen.
Alle ting på billedet er fundet i naturen.
Snak om:
• Hvilke ting hører til i naturen? (blomst,
snegl og andre ting).
• Hvilke ting hører ikke til i naturen?
(dåse, papir og andre ting).
• Hvilke ting har mennesker smidt?
• Hvad fandt Hipp og Hopp ved træet?

Hvis I vil:
Kan I gå en tur.
Find skrald.
Find ting fra naturen.
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Fredag

l

Danse til musik

I skal danse til musik.

I skal bruge:
•
•
•
•

Cd: Pa-papegøje.

I skal:

Barnet lærer:
•
•
•

At lytte.
At koncentrere sig.
At bevæge sig til musik.

Danse hiphop.
Danse vals.
Danse ballet.

Sådan gør I:
Find cd’en Pa-papegøje frem og find
sangen nr. 18.
I skal først danse hiphop til sangen.
Dans hver for sig.
Så skal I prøve at danse vals til sangen.
Dans sammen.
Til sidst skal I prøve at danse ballet.
Dans helt op på tæerne.
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Ekstra aktivitet

l

Find blade

I skal samle blade og lave et efterårsbillede.

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Blade fra naturen.
1 tyk bog (telefonbog).
Papir.
Farver.
Lim.

Barnet lærer:
•
•
•

At finde noget i naturen.
At bruge naturmaterialer.
At lave et billede.

I skal:
•
•
•

Samle 10 blade.
Presse dem.
Lave et billede om efterår.

Sådan gør I:
Gå ud og saml blade (10 forskellige).
Gå hjem og læg dem i pres i en telefonbog.
Lad dem ligge nogle dage, så de er tørre
og helt glatte.
Tag papir, farver og lim frem.
Lad dit barn tegne Hipp og Hopps træ
uden blade.
Lim nu bladene på, så 2-3 er på træet og
resten er på jorden.
Nu har I et billede af Hipp og Hopps træ
som efterårstræ.

Hvis I vil:
Kan I snakke om bladene og
træernes navne. Måske I har fundet
blade fra et egetræ, et kastanjetræ
eller et birketræ.

HippHopp | Uge 5 | Emne: Verden omkring mig

Uge5_Verden omkring mig.indd 11

side 11

06/07/10 11.23

Uge5_Verden omkring mig.indd 12

06/07/10 11.23

