
GLEDESHEFTE
for barn i alle aldre





Vennskap & gjest-
frihet – om å skape 
møteplasser

Lykke til!



KOM – BLI MED! 



”Dyrene i Afrika og 
alt de har å gjøre”



Dyr fra hele verden – hvilke 
dyr er dette? 

1.

3.

5.

2.

4.

6.



Hvordan brette en
papirfrosk. 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



Hvilke dyr ser du i denne 
rare skapningen?
Sett strek fra dyrene i sirklene og fargelegg



?
Krokodiller snakker ikke 
norsk. Og så føder de
levende speilegg. 

Herman, 7 år

10 spørsmål ”Dyr på fi lm”: 

10 spørsmål ”Et yrende dyreliv”: 

  1. Hvilket dyr er Mikke? 
  2. Hvilket dyr er Baloo fra Jungelboken? 
  3. Hvor mange hunder er det i fi lmen ”….. Dalmatinere”?
  4. Hvilket dyr svømmer alltid sammen med ”den lille havfruen”? 
  5. Hvilket dyr er det som er ute etter Kaptein Krok i fortellingen om Petter Pan? 
  6. Hvilket dyr er Skallmann? 
  7. Hvilket dyr er bestevenn med Bambi? 
  8. Hva slags kjæledyr og venn har tegneseriefi guren Tommy? 
  9. Hvem er dyrenes konge? 
10.  Hvilken fi sk svømmer sammen med Marlin på leting etter Nemo i fi lmen

”Oppdrag Nemo”? 

  1. På hvilken av polene fi nnes det isbjørn? 

  2. Hvor langt er et hundeår? 

  3. Hvor mange bein har en edderkopp? 

  4. Hva vil det si at et dyr røyter? 

  5. Hvem er verdens høyeste dyr? 

  6. Hva betyr det at en katt logrer med halen? 

  7. Hvilke dyr bygger hytter i vannet? 

  8. Hvilke slanger fi nnes i Norge? 

  9. Hva slags mønster har geparden i pelsen sin? 

10. Hva gjør elefanten når den skal drikke? 



Løsninger:
Hvilke dyr ser du? 

1. Neshorn. 2. Hest. 3. Panda. 4. Papegøye. 5. Løve. 6. Zebra.

10 spørsmål ”Dyr på film”: 

  1. Mus 
  2. Bjørn 
  3. 101
  4. Fisken Fomle og krabben Sebastian  
  5. Krokodille
  6. En skilpadde
  7. En hare
  8. Tigergutt
  9. Løve
10. Dory – palettkirurgifisk

10 spørsmål ”Et yrende dyreliv”: 

  1. Nordpolen
  2. Et sjudels år, slik at en tre år gammel hund er 21 hundeår
  3. 8 bein
  4. At det feller/mister hår
  5. Giraff
  6. At den er sint eller stresset
  7. Beveren
  8. Huggorm, buorm og snok
  9. Prikker
10. Trekker vann inn i snabelen og spruter det inn i munnen

Løsnings på oppvarmingsrebusen: 

Finn frem blyant og viskelær. 
Dette blir gøy! 

Det er ikke sikkert at dyr kommer 
til Gud. Kanskje kattene sin gud for 
eksempel heter Kattamarana

Henrik, 7 år



Leker
for ALLE



Ta på dere gode klær og bli 
med på noen kjekke uteleker! 
Boksen går
Alder: Fra 2-3 år og oppover (de minste 
bør være sammen med en voksen eller et 
større barn). 

Dere trenger: En uteplass, mange 
 deltakere og noe som kan være boksen – 
for eksempel en blikkboks, en eske eller 
en treklosse. 

Slik gjør dere det: Alle løper og gjemmer 
seg, utenom en som står ved boksen og 
teller. Den som teller skal etterpå finne 
de andre. Hvis personen finner en som 
har gjemt seg, løper han/hun til boksen, 
 setter foten på boksen og roper navnet 
på den som er funnet. For eksempel: 
”Eirik på boks!” Da er denne deltak-
eren fanget og må stå et sted dere har 
bestemt er fangehullet. (Gjerne bare en 
runding i grusen) Men dersom en av de 
som gjemmer seg klarer å løpe til boksen 
først uten å bli sett, sparker til boksen 
og rope ”boksen går”, er alle fri og kan 
komme frem fra gjemmestedene sine og 
ut av fangehullet. 

Hauk og due: 
Alder: Fra 3-4 år og oppover.

Dere trenger: To områder med ti meters 
avstand, som er friområder. 

Slik gjør dere: En person er hauk og bor 
i midten. De andre løper fra side til side 
hver gang den i midten roper ”Alle mine 
duer kom frem”. Blir man tatt av den i 
midten, blir man selv hauk og skal hjelpe 
til å fange ”duene” som flyr forbi. Den 
siste duen har vunnet og begynner med å 
være hauk neste gang.  

Tips: Denne leken kan også gjøres med 
baller. Alle duene har da hver sin ball som 
de må pakke over til andre siden uten 
at hauken tar ballen. Dersom hauken 
tar  ballen, er duen tatt og må hjelpe til å 
fange flere duer med baller.   

Stylter av blikkbokser: 
Alder: Fra 3-4 år og oppover.

Du trenger: Tomme blikkbokser, tau, stor spiker og hammer. 

Dette gjør du:  Plasser boksen slik at lokket som fremdeles sitter fast er øverst. 
Stikk et hull øverst på hver side av boksen med spiker og hammer. Knyt tauet fast 
i det ene  hullet og sett foten din på boksen for å måle hvor langt tauet skal være. 
Tauet må være så langt at du lett kan holde i det, og så knyter du den andre enden 
av tauet fast i det andre  hullet på boksen. Nå har du en stylte på boks. Lag en til  det 
andre benet også. Nå er det bare å sette i gang å lage til alle du kjenner – store og 
små! Når du har laget til alle, kan dere kanskje arrangere en stylte-stafett? 



Motsatt ord-lek 
Alder: Fra 6-7 år og oppover.

Du trenger: Noen å leke med. 

Dette gjør dere: En begynner med et 
ord, for eksempel ordet ”rund”. Den neste 
må fi nne et ord som er motsatt av det, 
for eksempel ”fi rkant”. Så fortsetter den 
første igjen med et nytt ord. For eksem-
pel: Liten – stor, myk – hard, ny – gammel 
osv.  Den som ikke klarer å komme på et 
motsatt ord innen 10 sekunder er ute av 
leken. Fortsett til dere bare har en person 
igjen som er vinneren! 

20 spørsmål 
Alder: Fra 5-6 år og oppover.

Du trenger: Ingenting, bare masse gode 
venner. 

Dette gjør dere: En person går ut av 
 rommet slik at han/hun ikke hører hva 
som blir sagt. De som sitter igjen blir 
enige om et ord eller utrykk som den 
som står ute skal gjette hva er. Det kan 
være hva som helst – en person, en fi lm, 
en ting eller kanskje bare en frukt. Dere 
bestemmer! Når dere er enige om ordet, 
får den som står ute komme inn. Den 
som skal gjette har 20 spørsmål til å fi nne 
ut av hva det er dere andre tenker på. 
Det er bare lov å svare ”ja” og ”nei”. Dere 
 bytter på å være den som skal gjette 
ordet. 

Tegneleken 
Alder: Fra 6-7 år og oppover.

Du trenger: Et bord med stoler rundt, ark 
og blyant.

Dette gjør dere: Hver person får utdelt 
et ark og en blyant. På arket skriver 
man navnet sitt, før alle fl ytter en plass 
til høyre. Da har man altså et nytt ark 
med et annet navn foran seg. Denne 
 personen skal man så tegne. Etter ca. 
tretti sekunder, fl ytter man videre et hakk 
til høyre, og fortsetter på neste tegning. 
Når runden så er sluttet, har alle tegnet 
litt av alle, kombinert navn og ansikt, og 
man har fi ne portrett- tegninger. 

Faren min er nesten som alle 
 andre, bortsett fra at han 
 mangler en hjørnetann. 

Hanne, 5 år

Her kommer noen kjekke 
bordleker!



Finn en ny venn,
lek ”Bli kjent leker”! 
Presentasjonslek:
Alder: Fra 6-7 år og oppover. 

Dere trenger: Minst 8 deltakere og en 
god hukommelse. 

Dette gjør dere: Alle deltakerne sitter i en 
ring. En begynner å presentere seg ved å 
si fornavnet og etternavnet sitt, eks Ola 
Pettersen. (Dere trenger ikke ta med etter-
navn dersom det er yngre deltakere med).

Neste mann sier sitt navn, eks. ”Kari Olsen 
og jeg kjenner Ola Pettersen”. Neste igjen 
sier sitt navn, og jeg kjenner Ola Pettersen 
og Kari Olsen. Slik fortsetter man rundt til 
alle har fått presentert seg, og sagt navnet 
på alle som har presentert seg før dem. 
Her gjelder det å følge godt med og huske 
navnet på alle sammen! 

Avisleken: 
Alder: Fra 6-7 år og oppover. 

Dere trenger: Minst 10 personer og en avis.

Dette gjør dere: Alle står i en ring, med en person i midten som holder en sammen-
rullet avis i hånden. En person begynner med å si et navn på en annen i ringen. Den 
navngitte personen må fort si navnet på en tredje person før personen i midten bok-
stavelig talt slår til med avisen. Hvis han/hun ikke greier det før en er slått, må han/
hun overta avisen og være i midten. Ex-avismannen må så si et nytt navn, og hvis en 
ikke rekker det før den nye avismannen slår til, må han tilbake til midten.

Dette er en fi n måte å lære seg nye navn på. Det er kanskje lurt å leke den fl ere 
ganger gjennom for å bli kjent med alle navnene. 

Blunkeleken: 
Alder: Fra 7-8 år og oppover.

Dere trenger: Minst 10 personer og 
stoler til halvparten av dem. 

Dette gjør dere: Halvparten av 
 del takerne setter seg på stoler i en ring. 
Resten står bak hver sin stol, slik at alle 
som sitter på en stol har en person bak 
seg. Bortsett fra en, som sitter alene uten 
noen bak seg. Denne personen begyn-
ner med å blunke til en av de andre som 
sitter på stolene. Den som en blunker 
til skal forsøke å reise seg fra stolen og 
bytte plass med den som blunker. Mens 
den som står bak stolen må forsøke å 
holde igjen den som sitter på stolen for 
at han/hun ikke skal bytte plass. Alle som 
står bak stolen må holde hendene bak 
ryggen, og har ikke lov å holde igjen før 
personen blir blunket til. Det er heller ikke 
lov å fange sin person dersom en har 
klart å reise seg. Bytt plass med den som 
står bak etter en stund. 



”Rundt i verden” 
Finner du frem...?



?
? ?

???

20 spørsmål fra hele verden: 
  1.  I hvilke park ligger Metropolitan 

 Museum of Art? 
  2.  I hvilke land ligger fjellet Sinai der 

 Moses mottok De ti bud?
  3.  I hvilke amerikansk delstat ligger 

 storbyen Miami? 
  4. Hvilken fjord er Norges lengste? 
  5.  Hva heter havet mellom Amerika og 

Europa? 
  6. I hvilket land ligger København? 
  7. Hva er Eufrat og Tigris? 
  8. Hvor mange verdensdeler finnes det? 
  9.  I hvilket land heter hovedstaden 

 London? 
10.  Blir Finland kalt ”De tusen øyers land”, 

”De tusen byers land” eller ”De tusen 
sjøers land”? 

11. Hvilken øy er verdens største? 
12. Hvilket land hører Kanariøyene til? 
13. Hvilken by er Norges nest største? 
14.  Hvilket land er kjent for tresko, vind-

møller og tulipaner? 
15. Hvor ligger Melbourne? 
16. Hva heter hovedstaden i Frankrike? 
17.  Hvilket land forbindes med sombrero 

og tacos? 
18. I hvilket land ligger Jerusalem? 
19.  Hva heter den tenkte linjen som går 

rundt jorden, og som utgjør skillet 
mellom den sørlige og den nordlige 
halvkule? 

20.  I hvor mange land har Sjømannskirken 
kirker? 



?
Kartoppgaver: 
”Hvilke land/stat er dette?” 

Jordkloden er stor og rund og 
gul og grønn og stripete. Som en 
sebra omtrent! 

Hamza, 7 år

1

2

3

4

5

6



Et godt barnekryssord! 



Utrolige fakta fra hele verden! 

Viste du at…..
Det er 10 332 km fra 

Bergen til Singapore. 

Jorden er kjent 

som ”Den blå 

planeten”, 
fordi nesten ¾ 

av overfl aten 
er dekket av 
vann. 

En krokodille kan ikke 
strekke ut tungen sin.

Regn og snø som 

faller i fjellet er 

kilden til over halv-

parten av jordens 

ferskvann. Alle de 

største elvene har 

sine hovedkilder i 

fjellene. 

Verdens høyeste fjell heter Mount Everest og ligger i  Nepal/Tibet. Fjellet er 8850 meter høyt. Norges høyeste fjell heter Galdhøpiggen oger 2469 meter høyt. 

Ny forskning har 

vist at Atlanter-

havet var som 

et dampende 

badekar for 

mellom 100 og 

84  millioner år 

siden, med en 

 temperatur som 

varierte mellom 33 

og 42 grader. 

En katt sover i 
gjennomsnitt
17 timer i døgnet. 

Verdens største 
ørken heter 
 Sahara og ligger 
i Nord-Afrika. 
Den er omtrent 
like stor som 
hele Europa, og 
sanddynene fl yt-
ter seg omtrent 
en meter i året. 

Kolibri er den 
eneste fuglen 
i verden som 
kan fl y i alle 
retninger, 
også bakover. 

Verdens lengste elv 
heter Nilen og ligger 
i Afrika. Den er 6673 
kilometer lang. Det 
er like langt som en 
 tredjedel av avstand-
en mellom Nordpolen 
og Sydpolen! 



Løsninger
20 spørsmål fra hele verden: 

  1. Central Park (i New York)  

  2. Egypt. 

  3. Florida

  4. Sognefjorden

  5. Atlanterhavet

  6. Danmark

  7. To elver i Midtøsten

  8.  Seks (eller sju): Asia, Afrika,

Europa, Nord-Amerika,

Sør-Amerika, Oseania/Australia 

(og Antarktis) 

  9. Storbritannia (England) 

10. ”De tusen sjøers land” 

11. Grønland

12. Spania

13. Bergen 

14. Nederland/Holland 

15. I Australia 

16. Paris

17. Mexico

18. Israel 

19. Ekvator

20.  32 kirker, og er tilstede i over

80 land. 

Kartoppgaver

”Hvilke land/stat er dette?” 

1. England

2. Sverige 

3. Florida

4. Australia

5. Thailand

6. Danmark 

Løsning til
Et godt barnekryssord!”



Tøffe luretriks
På de neste sidene gir vi deg noen tøffe triks

som du kan forbløffe andre med! 



Beger til besvær 
Du trenger: 3 plastbeger eller glass. 

Slik gjør du det: 
Still glassene eller begrene på en rekke på et bord og si til tilskuerne
at du ved kun å snu to glass om gangen, og alltid to ved siden av 
 hverandre, vil klare å stille alle opp ned. Etter at du har gjort tikset ber du 
en av de andre gjøre det – men uansett hva de gjør så klarer de det ikke! 

Når du skal gjøre trikset, skal du stille glassene på denne måten: 

Først snur du glass 1 og 2. 

 

Så snur du glass 2 og 3, og alle glassene vil stå opp ned. 

Så utfordrer du noen andre til å prøve, men nå stiller du glassene slik: 

 

Uansett hvor mange ganger de snur to glass om gangen ved siden av 
hverandre, vil de aldri klare å få alle de tre glassene til å stå opp ned. 



Binderstrikset 
Vil du virkelig overraske noen med et mysterium, er binderstikset det 
rette for deg. Følg framgangsmåten og dra – det er helt utrolig det som 
skjer! 

Du trenger: En papirstrimmel (gjerne litt tykt papir) og to binders. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.  Fold papiret som 
vist her. 

2.  Klem de to 
 fremste sidene 
sammen med en 
binders

3.  Klem de to andre 
sidene sammen 
med en ny bind-
ers som vist her

4.  Ta tak i endene og 
dra med en rask 
bevegelse

5.  Vips! 
Bindersene er 
sammenføyd! 



Mattemagi
Skal vi gjøre litt magi med matte? Dette er veldig lett – alt du trenger å 
gjøre er å følge reglene, tankearbeidet er allerede gjort! 

Du trenger: En papirlapp, en stor ballong og en tusj. 

1.  Skriv et ni-tall på en lapp og putt lappen inn i ballongen. Blås ballon-
gen opp. 

2. Be noen av de som ser på velge et tresifret tall. 

3.  Kombiner disse tre sifrene på en hvilken som helst måte i et nytt tall. 

4.  Skriv tallene øverst på ballongen, men pass på at du trekker det 
laveste tallet fra det største. 

5. Svaret du får legger du sammen 

6.  Hvis svaret blir mer en et tall,
dvs. et tall over ni, må du
fortsette å legge sammen
helt til du har fått et svar
med bare ett tall. 

SVARET BLIR ALLTID 9

Forsøk også med store tall
som for eksempel 3 987 300.
Trekk fra og legg sammen som
beskrevet over, og svaret blir alltid 9.
Utrolig, men sant! 



Gjett hvor fyrstikkene er 
Alle magikere må ha med et fyrstikk-triks. Her er et tips som gjør stor 
suksess. 

Du trenger: 3 fyrstikkesker, 2 tomme og en med fyrstikker i.
En gummistrikk. 

Du legger alle fyrstikkeskene på bordet og blander dem. Så ber du en av 
t ilskuerne å peke på den esken han tror fyrstikkene er i. Han klarer det 
aldri, mens du klarer det hver gang. 

Hemmeligheten er at alle de tre eskene på bordet er tomme. Men du har 
en full eske satt fast med strikk på den høyre armen din under jakken/
genseren. Når du tar opp en av de tomme eskene som du vil skal være 
full, tar du den opp med høyre armen din og rister. Det kommer da en 
ristelyd. Ønsker du at den skal være tom, tar du den opp med venstre 
hånd og rister.
Det kommer ingen lyd. 

PS. Pass på at ingen
prøver å åpne noen
av fyrstikkeskene! 



Tre mystiske ringer 
Du viser frem tilsynelatende tre like papirringer, men når noen 
 klipper dem opp blir de helt forskjellige. Hvordan kan dette skje? 

Du trenger: Tre papirringer, ca. 1,5 meter i omkrets (kan lages 
mindre) og ca. 10 cm bred, og tre sakser. 

Du lar to av tilskuerne få hver sin papirring og saks, mens du 
 beholder en papirring. Så klipper dere alle midt i ringen slik at 
den blir til to ringer. En vil få to fi ne ringer, en vil få to ringer innpå 
hverandre og en vil få en kjempestor ring. Hemmeligheten ligger i 
når du lager ringene. 

Ring nr. 1 – klippes og limes sammen igjen. 
Ring nr. 2 – l imes sammen igjen etter at du har snudd limfl aten

180 grader. 
Ring nr. 3 –  limes sammen igjen etter at du har snudd limfl aten 

360 grader. 

Ring nr. 1 blir til 2 like ringer
Ring nr. 2 blir til en kjempestor ring
Ring nr. 3 blir til 2 ringer i hverandre. 

Kjempelurt, og ingen vil
forstå hvordan du fi kk dette til!  

1 2 3



Et latterlig
kapittel

Trekk på smilebåndet og få vondt i magemuskelen...



Noen latterøvelser: 

Det var en gang to blekkspruter. 
Den ene spurte den andre: 
-  Skal vi gå arm i arm i arm  

i arm….? 

To oppdagelsesreisende ble overfalt av en løve midt i jungelen. 

-  Bare ta det med ro og stirr den inn i øynene. Jeg har lest i en bok at den ikke 

angriper da, sa den ene oppdagelsesreisende. 

- Er du sikker på at løven har lest samme bok? spurte den andre.

Lille Ole var ute på biltur 
med bestefar og synes den 
gamle virket svært utrygg i 
trafikken. 
-  Ikke kjør så fort i svingene, 

bestefar, sa han. 
-  Bare gjør som meg du, 

Ole, lukk øynene, så blir 
det ikke så skummelt. 

Erik: - Skal jeg fortelle en vits baklengs? 
Frode: - Ja, gjør det. 
Erik: - Da må du begynne med å le. 

Og så var det tegnetime i klassen til 

Ole og oppgaven deres var å tegne 

ei ku som spiste gress. 

Så kommer Ole etter et halvt minutt 

med et blankt ark og læreren sier: 

-  Men, hvor er det blitt av gresset 

da? 
Ole: 
- Kua spiste det opp. 

Læreren: 

- Men hvor er kua da? 

Ole: 
-  Den gikk sin vei da det ikke var mer 

gress igjen….

Det var en gang to appelsiner som 
gikk over en bro. Så falt den ene ned 
i vannet. 
- Hjelp! Hjelp! ropte den. 
Da sa den andre: 
-  Bare vent til noen kommer og 

 skreller meg, så skal jeg sende en 
båt til deg. 

-  Vet du hvorfor elefanter 

har røde negler? 

- Nei. 

-  For at de ikke skal synes 

i morelltreet. 

-  Men jeg har aldri sett en 

elefant i morelltreet!!

-  Nei, der ser du hvor 

godt det virker. 

Gjesten: - Det er ingen krabbe i krabbesalaten min! 
Kelneren: - Hva så, det er jo 
ingen italiener i den italienske salaten heller! 



Noen latterøvelser: 
Så var det de to loppene som spilte 
lotto. Den ene vant førstepremien. 
-  Hva skal du gjøre med alle pengene? 

spurte kameraten. 
- Kjøpe meg en hund, helt alene! 

En blond pilot klarte å lande flyet på rullebanen med store vanskeligheter. 
Da han til slutt gikk inn i ankomsthallen, sa han til co-piloten sin: 
-  Det er den k-korteste rullebanen jeg har sett! 
-  H-helt enig, sa den blonde co-piloten like skjelvende. – Men du verden så 

bred den var! 

Sønnen kom løpende inn til sin skotske far: 
- Pappa, jeg sparte 15 kroner på å løpe etter bussen hjem. 
Faren irritert på sønnen: 
- Hvorfor løp du ikke etter en drosje isteden, så hadde vi spart mye mer. 

Tusenbeinet og mauren skulle 
på restaurant. Mauren fant et fint 
bord ved vinduet, men først etter 
en time kom tusenbeinet. 
-  Hvor ble det av deg? spurte 

mauren. 
-  Så du ikke skiltet med ”tørk av 

føttene”? 

Lille Erik står på gangen uten-for klasserommet og krøker seg av latter. Rektor kommer forbi, stopper og spør: - Hva er det du ler sånn av, gutt? 
- Jeg feis i klassen. 
- Er det så morsomt da? 
-  Jada, jeg ble kastet på 

 gangen mens alle de andre 
måtte bli inne i skittlukten. 

To gutter skulle på båttur, den ene het Dum og den andre het Ingen. Så falt Ingen i vannet, og Dum ringte politiet og ropte: 
- Ingen har falt i vannet! 
-  Hva sier du for noe tull? spurte politiet. 
- Ingen har falt i vannet. 
- Er du dum? spurte politiet. 
- Ja! 

En eldre mann kom forbi en dør 
der Olemann sto og prøvde å rekke 
opp til dørklokken. 
-  Lille venn, la meg hjelpe deg, sa 

mannen og trykket. 
-  Nå må vi løpe som gærne, sa 

Olemann. 



Moro-ord på kryss og tvers. 
Det skal være 31 moro-ord i dette diagrammet Finner du alle? 
Du kan fi nne dem ved å lese bokstavene forlengs, baklengs, vannrett, 
 loddrett eller på skrå. 

ABLEGØYER
AP
ARTIG
CRAZYHUMOR
ERTING
FESTLIGHETER
FLEIP
FORLYSTELSE

FORNØYELSE
FRYD
GALGENHUMOR
GJØN
GLEDE
GØYALT
HALLOI
HUSKESTUE

KARNEVAL
KJEMPEGØY
LATTER
LEK
LEVEN
LYSTIGHET
MUNTERHET
SHOW

SKJEMT
SKØY
SPETAKKEL
SPILLOPPER
SPØK
TIDSFORDRIV
UNDERHOLDNING



Gåteavdelingen
– finn svarene!



?
  1.  Når kan du kaste klokka ut gjennom vinduet, ta trappa ned fem 

etasjer, og ta i mot klokka før den treffer bakken? 

  2. Hvordan kommer indianere seg fort av sted? 

  3. Hva er det første alle mennesker gjør om morgenen? 

  4. Hva er det alle snakker om, men som ingen kan gjøre noe med? 

  5. Hvorfor legger høna egg? 

  6. Hva er verre enn en sjiraff med halsbetennelse? 

  7. Hva er likheten mellom en bok og et tre? 

  8. Hvorfor er det lite sannsynlig at det bor folk på andre planeter? 

  9. Hva gjør eskimoer når de blir varme? 

10. Hvorfor flyr fuglene sørover? 

11. Hvordan oppfører en uhøflig klokke seg? 

12.  Rund som en ball, gjennomsiktig som glass, lett som en fjær, 
vakker som en regnbue, men blir til og ødelegges av et pust. 
Hva er dette? 

13. Hvitt når du hiver det opp i lufta og gult etterpå. Hva er dette? 

14. Hav uten bølger, skog uten trær. Hva er dette? 

15. Hva får du om du krysser en edderkopp og et monster? 

16. Hvor handler Supermann mat? 

17. Hvordan kan man gjenkjenne en dum sjørøver? 

18. Vet du hva både mamma og pappa har i enden? 

19. På hvilke skole er det greit at elevene valser omkring i timene? 

20. Når betyr det ulykke å bli forfulgt av en svart katt? 

Moro-gåter:



Moro-gåter:

?
21.  Hvordan kan man komme seg ut når mann er innelåst i et 

klesskap? 

22. Hva gjør glassmesteren når han ikke har mer glass?  

23. Når begynner en and å svømme? 

24. Hva går inn gjennom èn dør, men ut gjennom to? 

25. Hva kan reise jorda rundt uten å røre seg av flekken?

26. Hva kan du miste, selv om det sitter like fast? 

27. Hva er galt, men ingen synd?  

28. Hvilke planet forandrer seg mest?

29. Hvordan kan du hindre en moldvarp i å grave opp hagen din?

30. Hva går opp, men kommer aldri ned igjen? 

31. Hvilke hus har det aldri vært folk i?  

32.  Hva klarer du ikke å holde lenge, selv om det er noe av det 
letteste i verden? 

33. Hva kom først, høna eller egget?  

34. Hva blir en hvit stein hvis du kaster den i Rødehavet?

35. Hvordan skriver man gult og blått i ett ord? 

36. Hvilke skap er lettest å bære? 

37. Hvem kan bite seg fast uten tenner? 

38. Hvem har øye men ikke hode?

39. Hva kjøper kråkene hos bakeren? 

40. Hva finner vi mellom berg og dal?  



Fleip eller fakta
 Fleip Fakta

  1. Strutsen kan fly.  

  2. Kjølsvin lever på den amerikanske prærien.    

  3. Det nye testamentet handler om Jesus.  

  4. Elektrisk spenning måles i volt.  

  5. Løvemunn er en plante.  

  6. Flodhest er verdens tyngste dyr.  

  7. De finnes bare en måne i verdensrommet.  

  8. Vikingenes skrifttegn kalles runer.  

  9.  Med et stetoskop kan man studere 
stjernehimmelen.  

10. Polka er en dans.  

11. Kong Håkon var den første norske kongen.  

12. Bjørnen sover i hi hele vinteren.  

13. Julaften kommer alltid på en søndag.  

14. Hvalhai er et pattedyr.  

15. 16 ÷ 8 = 7.  

16. Det er mandler i marsipan.  

17. Kua har 4 mager.   

18. Internett er eid av en privatperson.  

19. Jorda ligger i galaksen Melkeveien.  

20. En kjempekenguru kan hoppe over 12 meter.  



Puslekryss
Fyll inn ordene i puslekrysset. Alle ordene som skal brukes er oppstilt 
 etter antall bokstaver. Oppgaven er å pusle dem på plass i diagrammet.
Vi  har allerede plassert inn et ord slik at du kan komme i gang.
De fargede rutene danner et løsningsord som kan bety HODEBRY! 

2 bokstaver
AT
EA
FN
LE
NK
NT
OB
RE
RI
RÅ
ST
TV

3 bokstaver
ANK
JET
ONE
TRÅ

4 bokstaver
ABEL
DRAG
ENID
ESRA
ESTE
ILTE
JEAN
LEER
NORE
PEIS
PODE
RATT
REEL
TORE

5 bokstaver
ANGIS
ENERE
ENTRE
ERTNE
GRINT
HEDRE
ISBLÅ
JAFSE
KARER
METER
PALME
RASET
SOLÅR
START

6 bokstaver
ESELET
GRAVES
HVILTE
LEGERE
REKLER
SOSIAL
SVETTE
TEATER

7 bokstaver
ALLEGRO
EVNERIK
LAGERET
REVETAL
SARASEN
TÅREVÅT

8 bokstaver
AREALENE
EGGDELER
MASSIVET
RETIRERE
VARENAVN

9 bokstaver
AVSPENNES
BANKGEBYR
DYSENTERI
SENTRALER

10 bokstaver
ALARMISTEN
ANTITESENE
AVTREKKERE
BLOTTLEGGE



Rebuser
Hvorfor gleder Lise
seg til våren?

Hvorfor gleder Anne, Per
og Marte seg til sommeren?



Lars fi kk så lyst på vafl er.
Kan du hjelpe ham å fi nne dem?

Indre verdier betyr at man har vært 
så uheldig å svelge en tikroning.

Ole Andreas 6 år 



Løsninger
MORO-GÅTER: 
  1.  Når klokka er ti minutt 

for sein. 
  2. De piler av sted. 
  3. Våkner
  4. Været. 
  5.  Hvis de kaster dem fra 

seg, ville de bli knust. 
  6.  En skilpadde med 

klaustrofobi. 
  7. Begge har blader. 
  8.  Husleiene ville være 

skyhøye. 
  9. De kaldsvetter. 
10.  Fordi det er for langt 

å gå
11.  Den har lært seg å si 

tikk, men ikke takk. 
12. Såpeboblen. 
13. Et egg. 
14. Kartet
15.  Vet ikke, men om det 

kryper over taket ditt, 
så pass på! 

16. På supermarkedet
17.  Han har lapper foran 

begge øynene
18. En A
19. På danseskolen 
20. Når man er en mus. 
21. Man kler seg ut
22. Drikker av fl asken 
23.  Når den er kommet så 

lagt ut at den ikke når 
bunnen

24.  Beina – når vi tar på 
oss buksene

25. Tanken
26. Hodet
27.  Å ta venstre sko på 

høyre fot
28.  Månen. Den er stadig 

ny

29. Gjemme alle spadene
30. Røyken
31. Blekkhuset
32. Pusten
33.  Høna, selvsagt. Du tror 

vel ikke at Gud legger 
egg? 

34. Våt
35. Grønt
36. Kunnskap
37. Øksa
38. Synåla
39. Kråkeboller
40. Ordet OG!

Fleip eller fakta: 
  1. Fleip 
  2. Fleip 
  3. Fakta
  4. Fakta 
  5. Fakta
  6. Fleip
  7. Fleip
  8. Fakta
  9. Fleip 
10. Fakta
11. Fakta
12. Fakta
13. Fleip 
14. Fleip 
15. Fleip 
16. Fakta
17. Fakta
18. Fleip 
19. Fakta
20. Fakta

Løsning på  puslekryss
er HJERNETRIM

Rebuser: 
Hvorfor gleder Lise se til 
våren? JEG SKAL GÅ I 
SYTTENDE MAI TOG

Hvorfor gleder Anne,
Per og Marte seg til
sommeren? SOMMEREN 
ER KUL, FOR DA KAN VI 
BADE! 

Moro-ord på kryss og tvers: 



All verdens bakst
Å være barn og å bake sammen med voksne er 

 kjempekjekt. Prøv våre gøye oppskrifter!



Evas eplesmuler 
Denne eplepaien er så enkel å lage og en lekker fristelse å servere til alle 
du kjenner på en kosekveld! Perfekt på en kald vinterdag, sammen med 
vaniljeis og – selvfølgelig – en kopp varm kakao ved siden av! 

Du trenger: 
- ca. 700 g epler
- 1 ss sitronsmør
- 1 appelsin
- ½ ts kanel
- 115 g sammalt hvetemel 
- 85 g smør eller margarin
- 55 g havregryn
- 55 g demerarasukker 
- Smør til smøring

Slik lager du paien: 
1.  Sett ovnen på 190 grader. Skrell 

eplene og ta ut kjernehuset. Del 
dem i små båter og legg den i en 
kjele. 

2.  Riv litt appelsinskall og sett 
det til side. Press saften ut av 
 appelsinen og hell den over i 
kjelen sammen med eplene. 

3.  Ha sitronsmør og kanel i kjelen 
og kok forsiktig over svak varme 
til eplene er myke. (Her må du 
kanskje få hjelp av en voksen) 

4.  Smør paiformen med litt smør. 
Øs epleblandingen jevnt utover i 
paiformen og sett den til side. 

5.  Så lager du smuldredeigen som 
skal være på toppen. Sikt melet 
i en bolle og rør inn det revne 
 appelsinskallet. 

6.  Ha smøret i bollen. Smuldre det 
inn i melet med fi ngrene til det 
ser ut som fi ne brødsmuler. 

7.  Tilsett havregryn og sukker.
Rør alt sammen til det er godt 
blandet. 

8.  Strø ”smulene” jevnt utover 
eplene og stek paien i 30 – 35 
minutter, til toppen er gyllenbrun.  



Bak en bibelkake
Mange barn setter veldig stor pris på å bake sammen med noen. Samle 
sammen venner eller familie, fi nn frem Bibelen (!) og bak denne kaken. 
Hvem gjetter først hva slags kake dette blir? Blir dette i det hele tatt en 
kake?

Slå opp bibelversene. Hvilket siffer eller ingrediens er nevnt?
Skriv opp svaret, så får du en ferdig oppskrift!

––––––––––– dl ––––––––––––––––––––––
Esek 40:31  3 Mos 24:5

––––––––––– ts ––––––––––––––––––––––
2 Mos 30:15  Luk 14:34

––––––––––– ts sukker
Matt 12:10

––––––––––– ts bakepulver
Apg 24:1

––––––––––– g margarin
1 Mos 21:5

––––––––––– dl ––––––––––––––––––––––
Mark 13:27  1 Kor 3:2

Rør sammen de tørre ingrediensene i en bolle.
Finfordel fettet med fi ngrene i melblandingen.
Tillsett melken og arbeid deigen raskt sammen.
Del deigen i fi re deler og kjevl ut til kaker på en stekeplate med bakepapir.
Lag to halvdype knivskjær med et kors med mel på kniven,
og stikk fl ere ganger med en gaffel.

Stek i ––––––––––– grader i ca  –––––––––––– minutter
 Esek 48:17   Jak 1:1



Fiskeboller 
Å bake boller er gøy, og det er utrolig hvor mange 
former du kan lage av en bolledeig. Her er tips på 
hvordan du kan lager ”fi skeboller”: 

Du trenger: 
- 12 dl hvetemel
- 125 g sukker
- 125 g margarin
- ½ ts kardemomme
- 3 dl melk 
- 1 egg
- 1 pk tørrgjær
-  Ting du kan pynte bollene med, 

som rosiner, melis, non-stop osv 
+ god tid! 

Slik lager du bollene: 
1.  Sett stekeovnen på 225 grader.
2.  Ha mel, sukker, tørrgjær og 

 kardemomme i en stor bolle. 
Bland godt. 

3. Smelt margarin. 
4.  Hell så melken i det smeltede 

smøret og la blandingen bli 
lunken (ikke varmere enn 37 
grader) Deretter tar du blandin-
gen og egget litt etter litt oppi 
bollen med de tørre råvarene. 
Spe i 3-4 omganger og rør godt 
mellom hver gang. Når deigen 
slipper bollen har du eltet lenge 
nok. Om nødvendig kan du ha 
litt mer mel oppi. 

5.  La deigen stå lunt til heving i
30–45 minutter. (Dekk den med 
et rent håndkle og sett den på 
en rist over en kumme med 
varmt vann) 

6.  Skrap deigen ut på bakebordet. 
Del den opp i ca 20 like deler 
og form delene til fi sker. Du kan 
gjerne forme deigen til andre dyr 
også hvis du vil! Pynt  bollene 
med rosiner. Legg bollene på 
bakepapir eller rett på en smurt 
stekeplate. 

7.  La bollene etterheve under et 
håndkle til de er dobbelt så stor. 
Dette er viktig for at bollene skal 
bli gode og luftige.  

8.  Stek bollene midt i ovnen til
de er pent brune. Ca. 7–10 
minutter. 

9.  Når bollene er avkjølt kan de 
pyntes med melis, non-stop og 
annet godteri. 

10. NAM-NAM! 





Gledesbibliotek
Sudoku

Velkommen hjemom verden rundt!


