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AKTIVITETER 
TIL DISSE KORONATIDER
Vi på DG-Trykk synes at dere barna i bygda 
må ha noe mere å finne på inne! Så her har vi 
satt sammen et lite hefte med litt  oppgaver 
som vi håper dere synes er gøy!

Dette heftet tilhører:

Hei! 

GRATIS!
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Her kan du tegne på morsomme ansikt!
Bruk fantasien, eller tegn noen du kjenner!  
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LAG TEGNINGEN!
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Fargelegg!
Start på 2 og følg 
2-gangen så ser 
du hva du har  
tegnet!
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LØS DISSE MORSOMME KRYSSORDENE!
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REGN UT OG FARGELEGG MED DISSE FARGENE!
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Ordet origami kommer fra japansk og er kunsten 
å brette papir om til små figurer. Ved hjelp av 

geometriske regler kan dere brette nesten hva 
som helst. Start med å klippe til et vanlig kopi-

ark til 21x21 cm og følg instruksjonene!

ORIGAMI
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START
HER

Farg alle bokstavene som er VOKALER  
slik at du finner veien til kyllingen!

Ord-fra-ord
Hvilke ord kan du komme på som  har noe 

med kyllinger å gjøre? Skriv dem ned!

Tallblomst
Start med tallet i midten. Trekk fra 
tallet på kronbildet og skriv svaret 

ditt ytterst på hvert kronblad.

FINN VEIEN TIL KYLLINGEN! Fargelegg!

A J D Q M H C S T G L

E N P L S F X P R V K

I O Æ Y T W V Q T M

D R K A V R U A I O

S J T Ø C K Ø B V
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Ø O Å I A Æ E Q G R I
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PÅSKEEGGJAKT

SUBSTANTIV

Petter Påskehare er ute og gjemmer påskeegg til
den store påskeeggjakten. Denne store jakten
etter påskeegg er alltid på påskeaften.

Petter Påskehare har dårlig tid. Det  har allerede
blitt kveld på langfredag, og han har mange egg
han skal gjemme. Mens han leter etter gode
gjemmesteder kommer det plutselig noen
barn! Å nei - de må ikke se  hvor  han
skal gjemme eggene!

                           Petter kaster seg ned
                                 med halen i været. Han
                                     håper at de ikke skal se
                                      han! Hva skjer videre?

Skriv her

Subsgtandtiv som
hører til påsken:

Fargelegg!
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LABYRINT
Hjelp kyllingen tilbake til familien ved å telle med 
to om gangen til 50. Det er kun lov å bevege seg 
vannrett og loddrett i rutenettet.

Fargelegg!
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LABYRINT
Hjelp påskeharen med å finne veien  
til påskeeggene!
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Finn fram alle fargeblyantene du har 
 og lag et kjempefint mønster!

MANDALA

Fargelegg!
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LÆR Å TEGNE EN KANIN!

LÆR Å TEGNE EN KYLLING!

16. På kartet. 
17. Hesten. 
18. Flaggermos. 
19. Skyggen. 
20. Et instrument. 
21. Andre plass.
22. Sover du? 
23. Halvveis. Deretter løper den ut av skogen. 
24. Vannglasset er tomt. 
25. Vinduet. 
26. Ved å kaste den rett opp. 
27. Din venstre hånd. 
28. Kort. 
29. En skog. 
30. En skiftenøkkel.

Fargelegg!
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30 morsomme gåter!
  1.  Hva er forskjellen mellom en loppe og en 

elefant? 
  2.  Hva er svart når den er ren, men hvit når den 

er skitten? 
  3. Hvilken kopp kan du ikke drikke av? 
  4.  Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt 

hus? 
  5. Hvilket tau kan du ikke dra i? 
  6.  De fattige har det, de rike trenger det, og hvis 

du spiser det, dør du. Hva er det? 
  7.  Hvem er sønnen til foreldrene mine, men 

likevel ikke broren min? 
  8. Hvilken hage trenger ikke å vannes? 
  9. Hvilket dyr er det høfligste? 
10. Hvilke duer kan ikke fly? 
11.  Hvis du gjetter riktig, har du gjettet galt. Hvis 

du gjetter galt, har du gjettet riktig. Hva er 
jeg? 

12.  Hva kan høre uten ører, snakke uten munn og 
svare på alle språk? 

13.  Fire jenter gikk til skolen, og hadde bare en 
ødelagt paraply på deling. Hvordan kan det 
ha seg at ingen av dem ble våte? 

14.  Hva har ben, men kan ikke gå, og har mat, 
men kan ikke spise? 

15.  Hva er rundt som en ball, gjennomsiktig som 
glass, lett som en fjær, vakkert som en regn-
bue og skapes og ødelegges av et pust? 

16.  Hvor er havet uten bølger, elvene uten vann, 
skogene uten trær, byene uten mennesker og 
fjellene helt flate? 

17. Hvilket dyr legger seg med skoene på? 
18. Hva får du hvis du tråkker på en flaggermus? 
19.  Hva holder til på bakken, men blir aldri 

 møkkete? 
20.  Hva kan spilles uten regler, og uten at noen 

vinner eller taper? 
21.  Emilie løper maraton. Like før målstreken 

passerer hun løperen på andre plass. Hvilken 
plass kommer Emilie på? 

22.  Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på uten 
å lyve? 

23. Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen? 
24.  En voksen mann holder et vannglass høyt 

over hodet, og slipper det ned på gulvet uten 
å søle en dråpe. Hvordan klarer han det? 

25.  Hvilken oppfinnelse gjør det mulig å se tvers 
gjennom en murvegg? 

26.  Hvordan kan du få en ball til å stoppe midt i 
lufta, snu og kommer tilbake til deg uten at 
den treffer noe underveis? 

27.  Hva kan du holde i din høyre hånd, som du 
ikke kan holde i din venstre? 

28.  Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når 
du legger til tre bokstaver? 

29.  Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss 
tre? 

30. Hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør?

SVAR:
  1.  En elefant kan ha lopper, men en loppe kan ikke ha elefanter! 
  2. En tavle. 
  3. Edderkoppen. 
  4. Sneglen. 
  5. Fortauet. 
  6. Ingenting. 
  7. Meg selv. 
  8. Barnehagen. 
  9. Bukken. 
10. Vinduer.
11. Ordet galt. 
12. Ekkoet. 
13. Det regnet ikke. 
14. Bordet. 
15. Såpeboblen. 

16. På kartet. 
17. Hesten. 
18. Flaggermos. 
19. Skyggen. 
20. Et instrument. 
21. Andre plass.
22. Sover du? 
23. Halvveis. Deretter løper den ut av skogen. 
24. Vannglasset er tomt. 
25. Vinduet. 
26. Ved å kaste den rett opp. 
27. Din venstre hånd. 
28. Kort. 
29. En skog. 
30. En skiftenøkkel.

Tagg oss gjerne på Facebook og Instagram: @dalegudbrandstrykkeri
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LAG PÅSKEPYNT  
OG MYE ANNET MED TROLLDEIG!
Oppskrift på trolldeig
• 2 kopper mel
• 1 kopp salt
• 1 kopp vann

Sånn gjør du det
Kna sammen til en smidig 
deig. Bruk fantasien og 
lag alle mulige trolldeig-
figurer.

Smarte hjelpemidler når du lager trolldeig:
• Hvitløkspresse er fin til å lage hår/bart med
• Saks bruker du hvis dere vil lage små pinnsvin
• Tannpirkere er fine til å lage små detaljer
• Sugerør er fint til å lage et hull til oppheng

Trolldeig steking/tørking:
Figurene tørkes i ovnen på bakepapir på 
70-80 grader.
Tiden det tar avhenger av hvor tykke fig-
urene er, men det kan ta opptil flere timer.
Du kan sjekke om trolldeigfigurene er fer-
dige ved å banke forsiktig på figurene med 
en teskje, lyden skal være hard, ikke hul.

Maling av trolldeig
Bruk vannmaling eller hobby-
lakk. Brukes vannmaling, er 
det lurt å lakke over etterpå. 
Det kan også være fint å strø 
glitter over før malingen tørk-
er. Hva med et glitrende, rødt 
hjerte til bestevennen?

❱❱❱ TIPS:  
Hvis du har i hvit maling i deigen,  

blir trolldeigen ekstra hvit.

❱❱❱ TIPS:  
For å sjekke at deigen er fin lager du en 

 liten kule. Etter 2 minutter skal den være 
like rund og fin – da er  deigen klar.

❱❱❱ TIPS:  
•  Det kan være fint å bruke pepperkakeformer.
•  Lager dere figurer med flere deler er det lurt å stikke 

en tannpirker mellom de største delene. Bruk også litt 
vann for å feste delene sammen.

•  Bruk bakepapir under når dere lager figurene.
•  Flate figurer (av for eksempel pepperkakeformer) kan 

festes på et grillspyd slik at det kan brukes som pynt i 
blomsterbuketter og lignede.

•  For annet oppheng kan dere enten lage et lite hull på 
toppen av figurene eller feste en binders på baksiden.


