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Mandag

”Strandbingo og 
nye ord” 
Med Mumitroldens 
billedordbog  

Lær nye ord med 
Mumitroldene, og 
tag med i fx. køkke-
net, skoven og på 
stranden. 

”Mumitrol-
dens Billedord-
borg”(2019) 
kan du låne på eRe-
olen.

I kan også selv tage 
på stranden og lave 
strand bingo. I skal 
bruge en æggebak-
ke, bingopladen fra 
vores hjemmeside. 
Der er 13 ting I kan 
lede efter.
Bingo!

Tirsdag

”Farvejagt” 
Lær farverne at 
kende med Mumi og  
Lille My

”Lær farverne 
at kende med 
Mumi og Lille 
My”(2021) 
kan du låne på eRe-
olen.     

Det er sjovt at gå 
på farvejagt. Find 
forskellige ting, der 
har farverne fra bo-
gen. Både inde og 
ude i naturen er det 
sjovt at finde farver 
- en blå bil, en gul 
blomst eller måske 
et hvid hus. 

Onsdag

”Lav en Mudderpøl 
med Gurli Gris” 

Gurli og hendes 
venner øver sig til 
den store mud-
der-plaske-konkur-
rence. 

”Gurli Gris og de 
Gyldne gummi-
støvler”(2017) kan 
du låne på eReolen. 

Hvis vejret ikke er til 
rigtige mudderpøle, 
så kan I lave jeres 
eget indendørs ”le-
ge-mudder”.  
Bland kartoffelmel 
og vand med en 
smule kakaopulver 
i et stort fad, og lad 
gravemaskiner, gri-
se, og fingrene lege 
i mudderet. 
 

Torsdag

” Sjove lege for de 
mindste”

”Leg med din 
baby : 0-12 må-
neder”(2016) 
kan du låne på eRe-
olen. 

48 nye og lidt an-
derledes lege og 
aktiviteter I kan lave 
derhjemme
God inspiration til 
hvordan I kan lege 
og tumle med din 
baby helt fra be-
gyndelsen.
 

    

Fredag

”Leg med is-ting og 
kig på småkravl” 

Lån fx. ”Insek-
ter”(2018) eller 
”Kig på små-
dyr”(2012) på 
eReolen.

Frys forskellige ting 
fra naturen(ikke 
insekter :) eller småt 
legetøj, der kan tåle 
en tur i fryseren. 
Leg med at smel-
te isen, slå den i 
stykker og befri dit 
legetøj. 
Legetøjet kan fry-
ses i en pose eller 
en ballon natten 
over. 
    

Lørdag

”Lørdagshyg og 
højtlæsning” 

I weekenden kan i 
tage fat i Kim Fupz 
Aakesons og Siri 
Melchiors søde bø-
ger om pigen Lilli. 

Lav ansigter til 
hinaden -glad 
ansigt, sur ansigt, 
ansigt, der griner, se 
ked ud af det. 

Lån fx. 
”Lilli børster 
tænder”
”Lilli bliver vred”
”Lilli vil have Piz-
za”
på eReolen. 

 

    


