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Uge 9 l Nørd
Hopp øver sig i at fløjte. Hun spidser munden
og puster luft ud mellem tænderne.
Nogle gange kommer der en fløjtelyd, men ikke hver gang.
Hopp prøver igen og igen.
Hun hører slet ikke, at Hipp kommer hen til træet.
Hipp står lidt og kigger på hende, og pludselig kommer
der et stort fløjt ud af Hopps mund.
”Hvad var det?” siger Hipp forbavset.
”Det var mig, der fløjtede!”
”Du plejer da ikke at fløjte?”
”Nej, men jeg har lige lært det.”
Hopp prøver igen, men nu kan hun ikke.
”Øv. Jeg kunne jo lige før!”
”Ja, det var smadderflot. Prøv igen.”
Hopp prøver og prøver, og til sidst kommer der et lille bitte fløjt.
”Hvordan gør du?” spørger Hipp.
Hopp viser, hvordan hun spidser munden
og puster luften ud mellem tænderne.
”Nåh, på den måde,” siger Hipp. ”Når du puster luft ud
mellem tænderne, så samler du luften til et fløjt!”
”Hvad for noget luft?” spørger Hopp.
”Den luft der kommer ud af munden, når du trækker vejret.
Prøv at holde din pote op til munden, mens du trækker vejret ud og ind.
Så kan du mærke det.”
De prøver begge to. ”Ja, det er rigtigt. Jeg kan mærke noget varmt.
Nej, hvor sjovt,” siger Hopp.
”Prøv så at mærke, hvordan det er, når du prøver at fløjte.”
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I kan

Hopp prøver, og der kommer også et lille fløjt.
”Vauv! Nu er der meget luft.”
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Hipp prøver også at fløjte, men det er svært at
spidse dens store brede mund.
”Det går ikke,” siger han. “Jeg tror ikke, at flodheste kan fløjte.”
”Men du er god til at lave blæsevejr,” siger Hopp.
“Se, hvor du kan få bladene til at flyve.”
”Nåh ja,” siger Hipp stolt. “Puste, det kan jeg.”
”Tænk, hvis du også kunne få stenen til at flyve.”
”Jeg tror, den er for tung,” siger Hipp.
”Hvis jeg nu prøver at fløjte, vil du så ikke
prøve at blæse på den?” spørger Hopp.
”Okay,” siger Hipp.
”Klar, parat til start!” siger Hopp og spidser munden.
Denne her gang kommer der ikke noget fløjt.
Hipp kan heller ikke få stenen til at flyve,
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men en lille fjer flyver rundt i luften og
daler ned foran deres fødder.
”Der kan du se. Stenen er for tung,” siger Hipp.
”Ja, men fjeren er let. Den fløj smadderflot.
Måske kan jeg også få den at flyve?” siger Hopp.
“Klar, parat til start!” siger Hipp.
Hopp bøjer sig ned til fjeren og puster på den, mens Hipp ser på.
Fjeren løfter sig op fra jorden og svæver af sted.
”Jubi!” Hopp puster igen, og fjeren flyver hen imod Hipp.
Hipp puster alt, hvad han kan,
og fjeren flyver højt op i luften.
Da den daler ned igen, prøver Hopp at puste til den.
Hendes pust rammer ikke fjeren, så den er lige ved at falde ned på jor
den. I sidste øjeblik får Hipp pustet den opad igen.
”Flot klaret!” råber Hopp. ”Du skal have et fløjt, hvis jeg kan altså!” Hun
prøver, og denne gang kommer der et kæmpe fløjt.
”Tak,” siger Hipp og puster fjeren hen til hende. Hopp puster tilbage,
og sådan bliver de ved. Måske flyver fjeren rundt endnu, mens Hipp og
Hopp puster til den.

Ulla Raben

Spørgsmål til Hipp og Hopp
Hvad er det Hopp har lært?
Kan du også fløjte?
Hvordan får Hipp og Hopp fjeren til at
flyve?
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I denne uge skal I lave forskellige forsøg
Hvad får dit barn ud af emnet?
Viden om sjove forsøg:
• Om fjer og balloner der kan flyve.
• Om vind.
• Om ting der flyder og synker.

Aktiviteter:
Uge 9

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ekstra

I skal lave

Puste fjer

Tre små
kinesere

Ballonbold

Synker
eller
flyder

Blindebuk

Forsøg
dig med
med netstedet

I skal hol
de fjeren i
luften.
Læse
fortælling
om Hipp
og Hopp.
I skal
bruge

Fjer.
Fortælling i
hæfte.

I skal
synge en
sang med
sjove lyde.

I skal spille
med en
ballon.

Spejl (jeres
eget).

Balloner.
Fluesmækker.

Cd: Papapegøje.

I skal finde
ud af om,
ting flyder
eller syn
ker.

Ting fra
jeres hjem:
Balje.
3 plast
flasker.
Andre ting.
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I skal lege
en fange
leg med
bind for
øjnene.

Tørklæde,
(jeres
eget).

I skal gå
på inter
nettet og
besøge
HippHopp
netstedet.
Com
puter med
internet
adgang.
Jeres
password
til Hipp
Hopp
netstedet.
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Mandag

l

Puste fjer

I skal læse eller lytte til fortællingen om Hipp og Hopp og puste til en fjer.

I skal bruge:
•
•
•

Fortælling om Hipp og Hopp
Fjer.
Et sted, hvor der ikke er så mange
møbler.

Barnet lærer:
•
•
•
•

At skiftes.
At yde sit bedste.
Noget om hvad luft kan.
At samarbejde.

I skal:
•
•

Læse eller lytte til fortælling om Hipp og
Hopp.
Lave forsøg med en fjer.

Sådan gør I:
Læs eller lyt til fortælling om Hipp og
Hopp.
Tal med dit barn om fortællingen og brug
spørgsmålene på side 4.
Nu skal I prøve det samme som Hipp og
Hopp.
Find fjeren.
I skal puste fjeren over til hinanden.
Det gælder om at holde den i luften så
længe som muligt.
I kan tælle, hvor mange ”pust” I kan holde
fjeren i luften.
Prøv om I kan slå jeres egne rekorder.

Hvis I vil:
Kan I øve jer på at fløjte ligesom
Hipp og Hopp.
Måske kan I?
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Tirsdag

l

Tre små kinesere

I skal synge en sang med sjove lyde.

I skal bruge:
•
•

Cd: Pa-papegøje.
Et spejl (jeres eget).

I skal:
•
•
•

Barnet lærer:
•
•
•

Bogstavernes lyde at kende.
At træne sin finmotorik i ansigtet.
At bruge lydene.

Lytte til Tre små kinesere på cd.
Øve lydene A, E, I, O,Y,U, Æ, Ø, Å.
Synge Tre små kinesere med bogstav
lydene.

Sådan gør I:
Find et spejl og kig på jeres munde, når I
siger lydene:
Aaaaaaa, Eeeeeee, Iiiiiiiiiii, Ooooooo,
Yyyyyyy, Uuuuuu, Ææææææ, Øøøøøø,
Åååååå.

Verset lyder:
Tre små kinesere på Højbroplads.
Sad og spillede på kontrabas.
Så kom en betjent.

Sig lyden i lang tid. Lige så lang tid, som I
kan. Måske kommer I til at grine.

Spurgte hvad der var hændt.

Find cd’en frem og vælg sang nr. 7.

Tre små kinesere på Højbroplads.

I kan synge en sang med lydene. Sæt Tre
små kinesere på og syng med på teksten.
Verset er det samme, men lydene skifter.

Hvis I vil:
Kan I prøve at finde ord, der starter
med vokallydene. Aaaand, Iiiiis,
fortsæt selv.
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Onsdag

l

Ballonbold

I skal spille bold på en sjov måde.

I skal bruge:
•
•

1 pose runde balloner.
Fluesmækker.

I skal:
•
•
•

Puste en ballon op.
Lukke den med en knude.
Bruge fluesmækkeren til at slå til
ballonen med.

Sådan gør I:
Find ballon og fluesmækker i kufferten.
Find et sted med god plads.

Barnet lærer:
•
•
•
•
•
•

At bruge sin krop.
At bruge sin balance.
At bruge hænder og øjne sammen.
En ny leg.
At det er sjovt at bevæge sig.
Noget om luftmodstand.

Hvis I vil:
Kan I tage flere balloner og slå til
dem med hænder, fødder, mave,
hoved.

Pust ballonen op.
Bind en knude på den.
Slå til ballonen med fluesmækkeren.
Leg med den.
Prøv at lege, at ballonen ikke må røre
gulvet.
Lad dit barn prøve højre hånd.
Lad dit barn prøve venstre hånd.
Hvilken hånd er bedst?
Nu er det din tur til at prøve.
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Torsdag

l

Flyder eller synker

I skal finde ud af, hvilke ting der flyder, og hvilke der synker.

I skal bruge:
•
•
•

1 balje eller andet med vand.
6-8 mindre ting i jeres hjem – gerne 3
plastflasker med skruelåg.
Et sted, hvor der må blive lidt vådt
(måske badeværelset).

I skal:
•

Finde ud af, hvad der kan flyde oven
på vandet, og hvad der kan synke til
bunds.

Barnet lærer:
•
•
•

At ting kan flyde eller synke.
At afprøve ting.
At lave forsøg.

Hvis I vil:
Kan I skiftes til at finde flere ting,
gemme dem under et viskestykke og
den anden skal så sige: “Synker eller
flyder.” Se hvem der gætter rigtigt flest
gange.

Sådan gør I:
Find mindre ting frem.
Det kan være 1 lille sten, som I selv finder.
3 plastikflasker med skruelåg.
1 legoklods.
1 korkprop.
Eller andre mindre ting i jeres hjem.
Fyld vand i en balje.
Fyld vand i plastikflasker. 1 helt fyldt, 1
halvt fyldt og 1 med meget lidt vand.
Tag en ting af gangen og gæt om den
flyder eller synker – og prøv så af om den
flyder eller synker.
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Fredag

l

Blindebuk

I skal lege fange med bind for øjnene.

I skal bruge:
•

1 tørklæde til at binde for øjnene.

I skal:
•

Barnet lærer:
•
•

En gammel leg.
At orientere sig uden at kunne se.

Lege blindebuk.

Sådan gør I:
Find et sted med god gulvplads, så I ikke
falder.
Aftal et rum I skal være inden for.
I skiftes til at være ”blindebuk”.
Den, der er blindebuk, får et tørklæde for
øjnene, og bliver forsigtigt drejet to gange
rundt om sig selv.
Blindebuk skal nu forsøge at fange den
anden.
Når man er fanget, bliver man selv
blindebuk.
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Hvis I vil:
Kan I udvide legen til at være en ro
botleg, hvor den med bind for øjenene
bliver ”dirigeret” gennem jeres hjem,
uden at måtte gå ind i noget. ”Gå lidt
til højre, lidt lige ud…”
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Ekstra aktivitet

l

Forsøg dig med netstedet

I skal gå på internettet og besøge HippHopp netstedet.

I skal bruge:

Barnet lærer:

I skal:

• At bruge computeren og internettet.
• At finde rundt på HippHopps netsted.
•	At bruge musen og prøve, hvordan den
virker på skærmen.
•	At der er mange muligheder for leg og
spil på internettet.

•
•

•

Computer med internetadgang.
Jeres password til HippHopp netstedet.

Gå på internettet og forsøge jer frem på
HippHopp netstedet.

Sådan gør I:
Sæt jer ved en computer med internet
adgang.
Gå ind på hjemmesiden: www.hipphopp.dk
Log ind på netstedet med familiens e-mail
adresse og password.

Hvis I vil:
Kan I prøve at finde dagens aktivitet
på netstedet. Det er en ekstraaktivitet, så I skal klikke på bjælken
Ekstra aktiviteter.

Dit barn skal prøve at styre musen.
Hjælp, hvis det er for svært.
Til venstre er der forskellige valgmulig
heder.
•	Prøv at klikke på bjælken Lokalområder.
Her kan I læse om jeres by og område.
•	Gå tilbage og prøv at klikke på Små
spil. Her kan I prøve at klikke på det
link, der er under Ord og begreber. Så
kommer i til en hjemmeside, hvor man
kan lege med ord på mange forskel
lige sprog. Prøv jer frem, måske lærer I
nogle nye ord.
•	Når I ikke vil lege med sprog mere kan
I lukke hjemmesiden og gå tilbage til
HippHopp netstedet.
Kig jer omkring på netstedet og forsøg jer
frem ved at klikke på de forskellige
muligheder.

HippHopp | Uge 9 | Emne: Nørd

Uge9_nørd.indd 11

side 11

06/07/10 11.26

Uge9_nørd.indd 12

06/07/10 11.26

