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Uge 8 l Familie og arbejde
”Ved du hvad,” siger Hipp til træet.
”Jeg har set et træ, der ligner dig på en prik. Er det din familie?”
Træet siger ikke noget, men det gør Hopp, som nærmer sig.
”Hvad siger du?”
I kan
”Jeg har set et træ, der ligner vores træ.”
lytte
t
i
l
”Er det rigtigt?”
HippH
opp
f
ortæ
Hipp nikker.
llinge
n på
netst
Hopp ser sig om og peger.
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”Derhenne er der også nogle træer, der ligner hinanden.
Det er dem, der bliver brugt til juletræer.”
Hipp får også øje på dem.
”Ja, det er en anden træ-familie,” siger han.
”Ligner du din familie?” spørger Hopp.
”Ja, siger Hipp stolt. ”Jeg ligner min far.
Han var den største flodhest i flokken. Han kunne klare alting.
Engang da jeg var lille, var der nogen i en båd, der prøvede at fange
mig, og ved du hvad han gjorde?”
Hopp venter spændt, mens hun ryster på hovedet,
så hendes lange ører dingler.
”Han bed båden over lige på midten,
og så var der ikke nogen, der kunne fange mig.”
”Vauv. Hvordan kunne han bide båden over?” spørger Hopp.
”Sådan!” Hipp åbner sit kæmpe gab,
så man kan se hans store tænder.
Det ser farligt ud, og Hopp bliver helt forskrækket.
”Du bider ikke mig over, vel?”
Hipp ryster på sit store hoved.
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”Det vil jeg aldrig gøre, men hvis der kommer en båd efter dig,
så bider jeg den over.”
”Ja tak skal du have, søde Hipp,
men der kommer ingen båd efter mig,
for jeg går aldrig ud i vandet.
Det gør vi ikke i min familie.
Vi vil meget hellere hoppe og spise græs og være nysgerrige.”
”Nåh ja,” siger Hipp. ”Ligner du så også din far?
”Måske. Jeg kender ham ikke, men jeg ligner min mor.
Hun er hurtig som lynet, og hun har lært mig og mine søskende
at komme væk i en fart, hvis der er nogen efter os!”
”Godt trick,” siger Hipp. ”Er hendes pels lige så flot som din?”
”Jah, og den er helt hvid.
Hun siger, at min fars pels var helt sort.
Det er derfor, jeg har hvide pletter på maven.”
”Nåh, på den måde,” siger Hipp.
”Mine søskende er også både hvide og sorte og plettede.”
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”Hvor mange søskende har du?” spørger Hipp.
”Jeg har tolv. Hvor mange har du?”
”Ikke nogen,” siger Hipp. ”Jeg er ene-flodhest.”
”Så har du jo ikke nogen at lege med,” siger Hopp helt bekymret.
”Joh, jeg leger med de andre flodhesteunger,
og nu har jeg også mødt dig.”
”Nåh ja,” siger Hopp glad.
”Og ved du hvad, det er ikke altid nemt med en stor familie.
Jeg har 117 kusiner og 203 fætre, tror jeg nok.
Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder!”
”Men du har altid nogen at lege med,” siger Hipp.
”Ja, det er rigtigt, men jeg vil helst lege med dig.”
”Det vil jeg også. Altså lege med dig,” siger Hipp.
Og så legede de. Måske leger de endnu.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvorfor bed Hipps far båden over?
Hvad kan Hopps familie godt lide?
Hvordan ligner Hopps familie hinanden?
Hvor mange søskende har Hipp?
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Denne uge handler om jeres familier
og deres arbejde
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sin familie:
• Hvor kommer jeg fra?
• Hvem er i min familie?
• Hvad laver de?
• Hvad kan man arbejde med?

Aktiviteter:
Uge 8

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Min
familie

Familiens
arbejde

Husarbejde

Kan dyr
arbejde?

Familie
foto

Hvem
arbejder?

I skal lave
et stamtræ.

I skal
snakke
om, hvad
familien
arbejder
med.

I skal lave
husarbejde
sammen.

I skal finde
ud af, om
dyr arbej
der.

I skal
kigge på
fotos sammen.

I skal finde
ud af,
hvem der
arbejder.

Ark med
stamtræ
(fra mandag).
Blyant.

Ingenting.

Kort med
dyr.

Fotos af
jeres
familie.

Ingenting.

Læse
fortælling
om Hipp
og Hopp.
I skal
bruge

Papir.
Saks.
Lim.
Farver.
Ark med
stamtræ.
Fortælling
i hæfte.
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Mandag

l

Et stamtræ

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp, og lave et stamtræ over jeres familie.

I skal bruge:
•
•
•
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp.
Papir.
Saks.
Lim.
Farver.
Ark med stamtræ.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om sin familie.
Hvor det hører til.
Noget om sig selv.
Føle sig som del af et
fællesskab.

I skal:
•
•
•
•

Læse eller lytte til fortællingen om Hipp
og Hopp.
Lave små cirkler og klippe dem ud.
Tegne familien på cirklerne.
Lime cirklerne med familien på stamtræet.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp
og Hopp.
Tal med dit barn om fortælllingen om Hipp
og Hopp og brug spørgsmålene på side 4.
Hent papir, saks, lim og farveblyanter.
Snak om, hvem der er i familien.
Fortæl, at I skal lave et stamtræ.
Find arket med stamtræet.
Tegn cirkler på et andet papir.
Klip cirklerne ud.
Tegn en person fra familien på hver cirkel.
Lim cirklen på træet.
Snak om personerne.
Lav så mange cirkler I vil.
Hjælp dit barn.

Husk
din
mappe
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Hvis I vil:
Kan I tegne alle i familien.
Kan I bruge rigtige fotos.
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Tirsdag

l

Familiens arbejde

I skal skrive på stamtræet, hvad familien arbejder med.

I skal bruge:
•
•

Stamtræet fra mandag.
Blyant.

I skal:
•
•

Barnet lærer:
•
•
•
•

Nye ord.
Om sin familie.
Om sin baggrund.
At arbejde kan være mange ting.

Snakke om personerne.
Skrive om deres arbejde.

Sådan gør I:
Find stamtræet fra mandag.
Spørg dit barn:
• “Arbejder du?”
• “Hvad laver du?”
Vælg en person.
•
•
•
•
•

Snak sammen om hvad han eller hun
laver.
Går han eller hun på arbejde?
Arbejder han eller hun hjemme?
Hvad laver han eller hun?
Hvad kan han eller hun godt lide at
lave?

Skriv og tegn på stamtræet, hvad han eller
hun laver.
Sådan gør I ved alle personer.

Hvis I vil:
Kan I snakke om, hvad barnet ønsker
at arbejde med.
Spørg: Hvad vil du være, når du bliver
voksen?
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Onsdag

l

Husarbejde

I skal lave noget praktisk sammen i hjemmet.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•

Tænke over, hvad du laver i
hjemmet.
Bede dit barn om hjælpe dig.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gør I:
Tænk over, hvad du laver i hjemmet.
Bestem dig for, hvilken opgave dit barn
kan hjælpe med (vaske op, støvsuge eller
lægge tøj sammen).

At arbejde kan være mange ting.
At opgaver i hjemmet også er arbejde.
At hjælpe andre.
At der er brug for ham/hende.
At det er rart at hjælpe hinanden.
At han eller hun er en del af et fællesskab.
At han eller hun kan bruges.

Hvis I vil:
Kan I lave mere husarbejde sammen.

Fortæl dit barn om opgaven.
Sig: “I dag skal vi arbejde sammen.
Vi skal lave…”
Det er vigtigt, at I er sammen om opgaven.
Fortæl dit barn, at det er rart han eller hun
hjælper dig.
Snak sammen om, hvad dit barn gerne vil
arbejde med, når han eller hun bliver voksen.
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Torsdag

l

Kan dyr arbejde?

I skal spille et spil om dyr.

I skal bruge:
•

5 kort med dyr.

I skal:
•
•

Snakke om hvad dyr laver.
Spille spillet.

Barnet lærer:
•
•
•
•

Om dyr.
At bruge ordet “arbejde”.
At tænke sig om.
At forestille sig noget.

Sådan gør I:
Find kortene frem.
Kig på den side, hvor der kun er dyr på.
Snak med dit barn om hvad dyr laver
(f.eks. edderkop laver spind).
Tag et af kortene.
Spørg:
• ”Kender du dyret?”
• ”Hvad hedder det?”
• ”Hvad laver dyret?”
Vend billedet om.
Nu kan I se, hvad dyret laver.
Det er dyrets arbejde.
Gør det samme ved de andre billeder.

Hvis I vil:
Kan I snakke om, hvordan andre dyr
”arbejder”.
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Fredag

l

Familiefoto

I skal kigge på fotos af jeres familie.

I skal bruge:
•

Nogle fotos af jeres familie.

I skal:
•

Snakke om jeres familie.

Sådan gør I:
Find fotos frem af jeres familie.
Kig på fotos.
Snak med dit barn om:
• Hvem er på fotoet?
• Hvad sker der på fotoet?
• Fortæl om den dag fotoet blev taget.
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Barnet lærer:
•
•
•
•

Om sin familie.
At huske.
At dele minder.
At det er en del af et fællesskab.

Hvis I vil:
Kan I vælge nogle fotos ud og dit barn
kan tegne ”historien,” om dengang
fotoet blev taget.

Husk
din
mappe
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Ekstra aktivitet

l

Hvem arbejder?

I skal gå en tur og tale om, hvem der arbejder.

I skal bruge:
•

Ingenting.

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Hvem der arbejder.
Hvad de laver.
Hvad det vil sige at arbejde.

Gå en tur.
Finde ud af, hvem der arbejder.
Finde ud af, hvad de laver.

Sådan gør I:
I skal gå en tur i jeres område – måske på
indkøb eller til børnehave.
Fortæl dit barn, at I skal finde ud af, hvem
der er på arbejde, og hvad de laver.

Hvis I vil:
Kan I tælle, hvor mange slags
”arbejde” I kan finde på jeres tur.

Måske møder I:
• En buschauffør.
• En kassedame.
• En pædagog.
Sammen skal I finde de mennesker, som er
på arbejde og se på, hvad de laver, når de
er på arbejde.
Prøv at se, hvor mange I kan finde.
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