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Uge 6 l Eventyr
Hipp og Hopp står i læ under træet.
Det stormer, og vinden rusker i det store træ.
”Der var engang,” siger Hipp.
”Jah, fortæl mig et eventyr,” siger Hopp.
”Jamen jeg ved ikke, hvad jeg så skal sige?”
”Nå, men så begynder jeg. Altså der var engang…,
og så er det din tur, Hipp.”
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Hipp tænker sig længe om. Hvad skal eventyret handle om?”
Blæsten – nej! En flodhest – nej! Så får han en ide.
”Øh… der var engang en ridder. Og han hed ridder Gulerod.”
”Jah, og ridder Gulerod elskede gulerødder. Det er ligesom mig, Hipp.”
”Ja, men nu handler det ikke om dig Hopp.
Det handler om ridder Gulerod. Han havde et sværd,
der lignede en gulerod, og en hest, der havde samme
farve som en gulerod, men han havde ikke flere gulerødder
at spise. Derfor drog han ud i verden for at finde gulerødder.”
”Nu er det altså min tur,” siger Hopp.
”Øv, nu ved jeg ellers lige, hvad der skal ske.”
”Okay, men så skal du fortælle det hele!”
”Ja, ja,” siger Hipp.
Ridder Gulerod red op ad bakke og ned ad bakke, og til sidst kom han
til et andet land. En stor drage kom ham i møde.
”Har I nogle gulerødder hos jer?” spurgte ridder Gulerod høfligt.
”Adgang forbudt,” brølede dragen og spyttede på ham.
Ridder Gulerod lod sig ikke standse.
Han slog dragen ihjel og red videre.
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Han var kommet til tomaternes land.
De var glade over, at de var sluppet af med dragen.
De råbte hurra og ville have ham til at spise tomater,
men nu var det jo sådan, at det var gulerødder, han gerne ville have.
Ridder Gulerod red igen op ad bakke og ned ad bakke,
til han kom til et nyt land. En kæmpe fugl kom ham i møde.
”Har I nogle gulerødder hos jer?” spurgte ridder Gulerod høfligt.
”Adgang forbudt,” hvæsede fuglen og hakkede efter ham.
Ridder Gulerod lod sig ikke standse.
Han slog fuglen ihjel og red videre.
Nu var han kommet til agurkernes land.
De var glade for, at de var sluppet af med den onde fugl.
De råbte hurra og ville have ham til at spise agurker, men nu var det jo
sådan, at det var gulerødder, han gerne ville have.
Ridder Gulerod red igen op ad bakke og ned ad bakke
til han kom til et nyt land.
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En smuk hvid kanin med sorte pletter
kom ham i møde. ”Har I nogle gulerødder hos jer?” spurgte ridder
Gulerod høfligt.
”Ja, det har vi,” sagde kaninen, men vi mangler tomater og agurker.”
”Jeg ved, hvor der er tomater og agurker,” sagde ridder Gulerod.
”Og jeg skal nok vise dig, hvor de er.” Kaninen blev meget glad,
og ridderen fik alle de gulerødder, som han kunne spise.
Bagefter drog de til tomaternes land og agurkernes land sammen
med alle de andre kaniner i landet.
De råbte hurra for ridder Gulerod, og han blev udnævnt til
kong Gulerod, fordi han havde skaffet tomater og
agurker til kaninerne.
”Det var et dejligt eventyr,” siger Hopp, ”men du glemmer noget.”
”Øh…” siger Hipp.
”Joh, du glemmer, at den smukke kanin i virkeligheden var en
prinsesse.”
”Nåh ja,” siger Hipp. Og prinsessen blev gift med kong Gulerod,
og de festede i en hel uge, hvor alle kunne spise lige så
mange gulerødder, tomater og agurker, som de havde lyst til.”
”Ja, det er rigtigt,” siger Hopp.
”Og så levede de lykkeligt til deres dages ende,
og måske lever de endnu.”
Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad skulle ridder Gulerod ud og finde?
Hvem mødte han på sin rejse?
Hvem var de onde i eventyret?
Hvem var de gode i eventyret?
Hvordan endte eventyret?
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Denne uge handler om eventyr
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om eventyr:
• Høre om Klods-Hans.
• Bruge sin fantasi.
• Lave sine egne eventyr.

Aktiviteter:
Uge 6

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Kong
Gulerod
bestemmer

KlodsHans

Leg eventyret

Fantasidyr

Lav et
eventyr

Der var
engang...

I skal læse
eventyret
om KlodsHans.

I skal spille
eventyret
om KlodsHans.

I skal
klippe ud
og lave
nye dyr.

I skal spille
et eventyr.

I skal lave
et Hipp
Hoppeventyr.

Bog:
KlodsHans.

Bog:
KlodsHans.

Ark med
dyr.
Saks.

Ark med
Hipp og
Hopp.
Blomsterpind.
Saks.
Farver.
Tape.
Eller
ting fra
køkkenet.

Eventyrkort.

I skal lege
en leg.
Læse fortælling om
Hipp og
Hopp.
I skal
bruge

Kongekrone.
Fortælling i
hæfte.
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Mandag

l

Kong Gulerod bestemmer

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og lege en leg.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Kongekrone.

I skal:
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Prøve kronen.
Lege legen.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

En ny leg.
At lytte.
At finde på.
At bruge sin krop.
At det er sjovt at lege sammen.

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 konger og dronninger.
Spørg:
• Hvad er en konge?
• Hvad er en dronning?
• Hvad laver de?
Kongen og dronningen bestemmer.
Tag kronen på hovedet. Nu er du kongen.
Sig: ”Jeg er kongen. Du skal gøre, hvad jeg
siger”.
Sig: ”Kongen bestemmer at…” (du skal hoppe).
Nu skal dit barn gøre, som du siger.
Bagefter bytter I.
Nu får dit barn kronen på hovedet.
Nu bestemmer dit barn.
Du skal gøre, hvad dit barn bestemmer.
Find på forskellige ting.
Bliv ved så længe det er sjovt.
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Hvis I vil:
Kan I lege Kongens Efterfølger.
Kongen skal gøre tingene selv, og så
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Tirsdag

l

Eventyret om Klods-Hans

I skal læse eventyret om Klods-Hans.

I skal bruge:
•

Bog: Klods-Hans.

I skal:
•
•

Læse bogen om Klods-Hans.
Snakke om eventyret bagefter.

Sådan gør I:
Find bogen med Klods-Hans.
Find et godt sted I kan sidde og læse.
Læs bogen højt.
Snak med dit barn om historien.
Spørg:
• Hvad handler eventyret om?
• Hvorfor vil Klods-Hans’ to brødre ikke
have ham med?
• Hvad rider Klods-Hans på?
• Hvad finder han på vejen, som han
tager med sig?
• Hvor bor prinsessen?
• Hvorfor vil Klods-Hans op på slottet?
• Hvorfor tror du, prinsessen bedst kan
lide Klods-Hans?
• Hvordan slutter eventyret?
• Kunne du lide historien?

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At lytte.
At forestille sig noget.
At fortælle.
Om eventyr.
At bruge sin fantasi.

Hvis I vil:
Kan I tegne en tegning af
Klods-Hans.

Husk
din
mappe

Giv dit barn god tid til at tænke sig om.
Hjælp dit barn med at svare.

HippHopp | Uge 6 | Emne: Eventyr

Uge6_Eventyr.indd 7

side 7

06/07/10 11.24

Onsdag

l

Leg eventyret

I skal lege eventyret om Klods-Hans.

I skal bruge:
•
•

Bog: Klods-Hans.
Kronen fra i mandags.

I skal:
•
•
•

Snakke om eventyret.
Bestemme hvem I vil være.
Lege eventyret.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At bruge sin fantasi.
At huske.
At bruge sine ord.
At forestille sig hvordan andre har det.
At bruge sin krop.

Sådan gør I:
Find bogen om Klods-Hans fra i går.
Snak om, hvad eventyret handler om.
Snak om, hvad der sker på slottet.
Bestem, hvem der skal være prinsessen.
Prinsessen kan tage kronen på hovedet.
Bestem, hvem der skal være Klods-Hans.
Klods-Hans skal nu få prinsessen til at
grine.
Gør noget på en sjov måde: Hop, lav en
kolbøtte, stå på ét ben.
Eller andet som du finder på at gøre med
din krop.

Hvis I vil:
Kan I gøre tingene igen, men denne
gang er det forbudt at grine.
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Torsdag

l

Fantasidyr

I skal klippe et fantasidyr.

I skal bruge:
•
•

3 billeder af dyr.
Saks.

I skal:
•
•
•

Klippe dyrene ud.
Sætte delene sammen.
Lave nye dyr.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At bruge sin fantasi.
Nye ord.
At forestille sig noget.
At finde på.
At klippe.

Sådan gør I:
Find billederne og saksen.
Der er billeder af 3 dyr:
En løve. En ørn. En bjørn.
Dyrene er delt i flere dele:
Overkrop. Underkrop. Ben. Vinger. Hale.
Klip dyrenes dele ud.
Snak med dit barn om:
• Hvordan kan man høre en ørn?
• Hvilke lyde kan den lave? (prøv selv)
• Hvor lever der ørne?
• Findes der ørne i Danmark?
• Hvad spiser ørne?
• Hvilke lyde laver en bjørn?
• Hvor lever der bjørne?
• Hvordan kan man høre, at der kommer
en løve?
• Er det et stort eller lille dyr (vis med
hænderne)?
Sæt delene sammen til nye dyr.
Lav dyr der ikke findes.
Hvilke lyde laver de nye dyr?
Lav sjove dyr.

Hvis I vil:
Kan I lave nye fantasidyr og finde
ud af, hvad de siger.
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Fredag

l

Fortæl et eventyr

I skal fortælle og spille et eventyr sammen.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Ark med Hipp og Hopp.
Blomsterpind.
Saks.
Farver.
Tape.
Eller ting fra køkkenet.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

Et nyt eventyr at kende.
At lytte.
At bruge sin fantasi.
At det er dejligt at være sammen.
At spille en rolle.

I skal:
•
•
•
•

Lave Hipp og Hopp figurerne.
Eller finde ting fra køkkenet.
Finde på et eventyr.
Spille eventyret sammen.

Sådan gør I:
Tænk på et eventyr.
I vælger selv.
I behøver ikke huske det hele.

Hvis I vil:
Kan I lege videre med tingene.
Fortælle et nyt eventyr.

Snak om:
• Hvem er med i eventyret?
• Hvem siger hvad?
• Hvem gør hvad?
• Hvilken rolle har dit barn?
• Hvilken rolle har du?
Bestem om I vil bruge køkkenting eller lave
figurerne.
Hipp og Hopp klippes ud, farves og tapes
op på blomsterpind.
Aftal hvad figur eller køkkenting er.
Spil nu eventyret med tingene.
Det må gerne være skørt og sjovt.

HippHopp | Uge 6 | Emne: Eventyr

Uge6_Eventyr.indd 10

side 10

06/07/10 11.24

Ekstra aktivitet l

Der var engang...

I skal lave et eventyr.

I skal bruge:
•

Eventyrkort.

I skal:
•

Lave jeres eget HippHopp-eventyr.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•
•
•

At lytte.
At fortsætte historien.
At bruge ord.
At bruge sin fantasi.
At huske.
At fortælle.
At digte.

Sådan gør I:
Find eventyrkortene frem.
Kig på dem og snak om, hvad de forestiller.
Læg kortene foran jer.
Træk på skift et kort.
Først trækker dit barn et kort og fortæller,
hvad der sker på kortet.
Start med “Der var engang...”.
Så trækker du et nyt kort og fortsætter
eventyret.

Hvis I vil:
Kan I tegne eventyret.
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