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Uge 7 l Sund og stærk
Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt.
Hipp nærmer sig det store træ.
Han kan næsten ikke se noget, men han kan høre,
at der er noget, der bevæger sig.
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Hipp lister stille nærmere. Nu kan han se, at det er Hopp.
Hun slår om sig til alle sider, mens hun puster og stønner.
”Øh,” siger Hipp, og nu får Hopp øje på ham.
”Hej,” siger hun, mens hun slår videre.
”Hej. Hvorfor laver du huller i luften?” spørger Hipp.
”Jeg bokser,” stønner Hopp. ”Det hører med til min træning.”
Hipp nærmer sig forsigtigt, så han ikke bliver ramt.
”Sådan,” siger Hopp. ”Det var det. Vil du mærke mine muskler?”
Hipp kan godt mærke Hopps muskler.
”Du må også godt mærke på mine,” siger han.
Hopp mærker og mærker, men hun kan ikke finde dem.
”Det er altså mest fedt, jeg kan mærke,” siger hun.
”Det er fordi, jeg er en stor, stærk flodhest,” siger Hipp lidt fornærmet.
”Sådan skal det være!”
”Ja, det er rigtig nok,” siger Hopp,
”Men hvis du begynder at træne, bliver du endnu stærkere.”
”Tror du det?” siger Hipp.
”Jeg kunne godt tænke mig, at være den
stærkeste flodhest i verden.”
”Okay, så må du i gang!”
”Øh, hvordan gør jeg?”
”Du skal løbe og hoppe og slå kolbøtter og stå på et ben
og cykle og…”
”Ja, men jeg har ikke nogen cykel,” siger Hipp.
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”Det gør ikke noget,” siger Hopp.
Hun lægger sig på ryggen og viser, hvordan
man kan cykle med benene op i luften.
Hipp prøver også.
”Nu starter vi op ad bakke,” siger Hopp.
”Jeg kan altså ikke se nogen bakke,” siger Hipp.
”Vi leger det bare,” siger Hopp.
”Når det er op ad bakke, cykler vi langsomt.”
”Okay. Det går da meget godt,” siger Hipp,
mens han cykler med alle sine fire ben.
”Pas så på,” siger Hopp og sætter farten op.
”Nu går det ned ad bakke.”
De cykler alt, hvad de kan med benene.
Hipp puster og stønner.
”Stop! Stands!” siger han. ”Nu er jeg nede ad bakken.”
”Okay, så går det op ad bakke.”
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De cykler langsomt, og Hipp får pusten igen.
”Klar, parat til start!” råber han og spurter af sted.
”Så er det ned ad bakke! Hvem kan cykle hurtigst?”
De cykler op ad bakke og ned ad bakke, til de ikke kan mere.
”Jeg tror, jeg vandt!” siger Hipp stolt.
”Det kan godt være,” siger Hopp. Hun danser rundt
og slår igen omkring sig til alle sider.
”Skal vi nu lave flere huller i luften?” spørger Hipp.
”Ja, du skal bare slå til,” siger Hopp.
Det gør Hipp, mens han siger: ”Jeg bokser, så det kokser.”
”Og dine muskler vokser!” siger Hopp.
Hipp synes allerede, at han kan mærke det.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad laver Hopp?
Hvad vil Hipp gerne være?
Hvordan træner Hipp og Hopp deres
muskler?
Kan du vise, hvordan Hipp og Hopp
cykler med benene i luften?
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Denne uge handler om at være sund og bevæge sig
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sundhed:
• Hvad er sundt?
• Hvad er usundt?
• Hvad kan jeg med min krop?
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Uge 7
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Mandag

l

Jeg hopper højt

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og finde ud af, hvor højt I kan hoppe.

I skal bruge:
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Pakke med post-it.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

At bruge sin krop.
Ordet højt.
At det kan hoppe højt op.
At tro på sig selv.

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Se hvor højt I kan hoppe.
Sætte et mærke med en post-it.

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.
Find en dør.
Luk døren.
Se hvor højt I kan hoppe.
Dit barn får en post-it og holder den
i hånden.
Dit barn hopper så højt han eller hun kan.
Dit barn sætter sin post-it så højt som
muligt.
Bagefter er det din tur. – Hvor højt kan du
hoppe?
Prøv mange gange.

Hvis I vil:
Kan I prøve at hoppe højt på ét ben.
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Tirsdag

l

Hvem er stærkest?

I skal tælle og snakke om, hvem der er stærkest.

I skal bruge:
•

Billede med Hopp, der trækker i tovet.

I skal:
•
•

Tælle figurerne.
Snakke om, hvem der er stærkest.

Sådan gør I:

Barnet lærer:
•
•
•
•

At tælle.
At tænke logisk.
At tænke sig om.
Om matematik.

Hvis I vil:

Find opgaven i kufferten.
Tal med dit barn om, hvem der er stærkest.
Start med den øverste.
Spørg dit barn:
• Hvem tror du, der er stærkest?
• Hvordan kan det være?
Tæl figurerne.

Kan I selv lave nye opgaver for
eksempel tælle:
Hvor lang tid kan jeg stå på 1 ben?
Du tæller:1- 2- 3- og så videre indtil
dit barn har begge ben i jorden.
Byt nu. Dit barn tæller og du står på
1 ben.
Hvor mange hop kan jeg lave?
Tæl igen 1-2-3 mens den
anden laver øvelsen.

Sæt kryds over dem, der er stærkest.
Det er vigtigt, du hjælper dit barn med at
tælle.

Husk
din
mappe
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Onsdag

l

Træning

I skal lave Hipp og Hopp øvelser.

I skal bruge:
•

Fortælling om Hipp og Hopp.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•
•

At bruge sin krop.
At koordinere bevægelser.
Forskellige øvelser.

Lave Hipp og Hopp øvelser.

Sådan gør I:
Find fortællingen frem, og læs den igen.
Hipp og Hopp øvelser:
• Bokse.
• Hoppe.
• Løbe.
• Slå kolbøtter.
• Cykle.

Hvis I vil:
Kan I skiftes til at finde på flere
øvelser.

I skal lave øvelser ligesom Hipp
og Hopp.
Lav 5 af hver.
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Torsdag

l

Sund mad

I skal snakke om sund mad.

I skal bruge:
•

Ark med billeder af mad.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•

Ordene sund og usund.
Om sund mad.

Snakke om, hvad der er sundt.

Sådan gør I:
Find arket i kufferten.
Kig på billederne.

I kan
læse
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Snak om:
• Hvad er sundt?
• Hvad kommer fra naturen?
• Hvad kommer ikke fra naturen?
• Hvad er usundt?
• Hvad kan du lide at spise?
Giv dit god tid.
Hjælp dit barn.

Hvis I vil:
Kan I kigge i køkkenet og finde sund
og usund mad.
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Fredag

l

Body building

I skal lege en leg med en flaske.

I skal bruge:
•

1 flaske (jeres egen).

I skal:
•

Lege en leg.

Sådan gør I:
Find et sted på gulvet I kan sidde.
Find flasken frem.
Læg flasken mellem jer.
Du drejer flasken rundt.
Sig nu:
”Den som flasken peger på skal”… for
eksempel hoppe rigtig højt.
Den, som flasken peger på, skal gøre hvad
du siger.
Det skal være ting, som gør kroppen stærk.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•

At lytte.
At finde på.
At gøre hvad den anden siger.
At bruge sin krop.
At det er sjovt at være sammen.

Hvis I vil:
Kan I lege ”body building” med flere.
Alle deltagere sidder i en rundkreds.
Men det er kun den, som flaskehalsen
peger på, der skal lave opgaven.

Prøv igen.
Nu drejer dit barn flasken.
Find på nye ting kroppen kan gøre
for eksempel:
• Bokse.
• Løbe rundt om bordet i høj fart.
• Kravle op og ned af en stol 5-6 gange.
Det, der foreslås, er ting, der gøres fysisk
med kroppen.
Bliv ved så længe, det er sjovt.
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Ekstra aktivitet

l

Frugtsalat

I skal lave sund mad til dem, der bor i jeres hjem.

I skal bruge:
•
•
•

3 stykker frugt, og måske nødder eller
rosiner (cirka 1 frugt per person).
Kniv.
Skærebræt.

I skal:
•
•
•

Købe 3 stykker frugt eller flere.
Skære frugten i små stykker.
Spise frugtsalaten sammen.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•
•
•

Om sund mad.
At bruge en kniv.
At det kan hjælpe.
At det er rart at lave mad sammen.
At smage forskellig frugt.
At lave mad til andre.
At det gør noget for andre.

Sådan gør I:
Køb 3 stykker frugt (banan, pære, æble...).
Vask hænder.
Skyl og rens frugten.
Skær frugten i små stykker.
Bland frugterne i en skål.
I kan også putte nødder eller rosiner i.
Dit barn skal have god tid.
Dit barn skal gøre det meste.
Du skal hjælpe dit barn.
Spis maden sammen med dem, der bor i
jeres hjem, når alle er samlet.

Hvis I vil:
Kan I finde andre frugter og blande i
frugtsalaten.
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