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Vinterferiens program er forslag til aktiviteter ude 

og inde. 

Der er henvisninger til bibliotekernes online til-

bud, så som e-reolen, foredrag og filmstriben.

Filmstriben er bibliotekernes online filmtilbud. Du 

logger på med dit cpr.nr og din kode, den samme 

som du bruger når du låner bøger på biblioteket.

Rigtig god fornøjelse og god ferie!



mandag

quiz og fold
Anbefalet alder fra 8 år

Quiz i Øregårdsparken 
Prøv bibliotekets quiz om bl.a. Pippi, Harry Potter og H. C. 

Andersen i Øregårdsparken. 

I skal hente app’en Woop (Appstore eller Google Play). 

Når app’en er hentet skal I tage til Øregårdsparken med 

start foran hovedbiblioteket. 

Her går I ind i Woop og finder quizzen, som hedder ”Smart, 

Parat, Svar”. 

Gå rundt i Øregårdsparken, ved posterne får I spørgsmål 

med tre svarmuligheder. 

Fold jeres egen nipnapper
Find et stykke A4 papir , en saks og farveblyanter. Se her 

hvordan I folder nipnapperen. TRYK HER

Yderst farver I de fire felter hver sin farve. Inden i nipnap-

peren er der otte felter, hvor tallene fra 1-8 skrives. Under 

de otte flapper, skriver I: 

1. Find en ting der starter med S, som Sallys far

2. Find en ting der starter med T, som Ternet Ninja

3. Find en ting der starter med E  osv.

Spil; Vælg en farve. Antallet af bogstaver i farven bestem-

mer, hvor mange gange der skal nipnappes fx ved G-R-

Ø-N nipnappes der fire gange. Nu vælges et af tallene og

der nipnappes det antal. Herefter vælges igen et tal og nu

åbnes flappen, og aktiviteten udføres.

En god quizbog på E-reolen:
Den store quiz om lille Danmark LÅN HER

En god film på Filmstriben:
Antboy LÅN HER

https://mattip.dk/wp-content/uploads/Lav-en-nipnapper.pdf
https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A38410792
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/5092563300/antboy


tirsdag

natur
Anbefalet alder fra 6 år

Naturskattejagt
Find hue og vanter frem og medbring en pose, nu skal I 

ud og finde skatte!

Hvis du har en mobiltelefon kan du også vælge at tage 

fotos af det du finder.

Du skal finde: 

• Noget blødt

• En pind

• Noget grønt

• En fjer

• En hvid blomst

• En kogle

• Noget hårdt

• Noget gult

• Noget vådt

• Noget smukt

Pausequiz og frokost
Kan du se forskel på dyr og mad? Sjove billeder, prøv! TRYK HER

Brug fantasien og lav mad, der ligner dyr. Du kan finde inspiration på pinterest 

TRYK HER

Eftermiddag med foredrag
Så er det tid til ny viden! Har du nogen sinde tænkt over, om dyr har følelser?

Du kan få svaret, når du logger dig på genbib.dk og går ind og ser foredraget: 

Har dyr følelser? TRYK HER

Her vil biolog Marie Rubæk Holm fortælle en masse spændende om dyr.

En god naturbog på E-reolen:
Vilde Vidunderlige Dyr LÅN HER

https://www.idenyt.dk/ovrigt/dyr-der-ligner-mad-kan-du-se-forskel/
https://www.pinterest.dk/pin/288089707397427972/
https://ereolen.dk/ting/collection/870970-basis%3A38382004
https://genbib.dk/arrangementer/boern/foredrag-har-dyr-foelelser-fra-6-aar


onsdag

Anbefalet alder fra 5 år

Føl og gæt en ting 
I skal ud og føle naturen. Inden I skal ud, skal I tage en 

papkasse (I har sikkert en fra online indkøb), et viskestyk-

ke og en pose. Gå ud og find 6-8 ting fra naturen med 

forskellig størrelse og tekstur og put tingene ned i jeres 

pose. Nu skiftes I til at sætte en ting ned i papkassen og 

lægge viskestykket over. Nu skal en anden stikke hånden 

ned i papkassen og uden at kigge, prøve at gætte, hvad 

der ligger dernede. 

Smag og gæt en madvare
Nu skal I bruge jeres smagssans. I skal smage på forskel-

lige madvarer og bagefter skal I gætte, hvad I har smagt 

på. Find 5-8 forskellige madvarer at smage på. Det kunne 

fx være: ketchup, tomat, yoghurt, nødder, citron, rosiner. 

Mens I smager og gætter, skal I selvfølgelig have bind for 

øjnene. 

En god kogebog til familien på E-reolen:
Fars kogebog LÅN HER

En god film på Filmstriben:
Det store Nøddekup LÅN HER
bemærk fra 7 år

føl og smag

https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A46991419
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000003198/det-store-noddekup


torsdag

to ens
Anbefalet alder fra 5 år

Gåturs BINGO
Tegn jeres egne gåturs-bingo-plader. 

Tag et stykke karton/pap (I har sikkert 

masser af pap, fra diverse postforsen-

delser). Inddel det i 8 felter. Nu skal I 

tænke jer godt om! Går I tur ved som-

merhuset, skal I nok kikke efter forskel-

lige træer, eller kogler og dyr. Går I tur 

i byen kan det være en barnevogn, en 

postkasse eller en rød bil. Der kan godt 

være bogstaver og tal på, for der står fx 

altid bogstaver og tal på en nummerp-

lade og en postkasse.

Tegn evt. plader til hinanden. Tag varmt 

tøj på og en tusch i hånden......og så ud 

gå og find tingene på din plade!

Hjemmelavet Memory
Lav et memory, I får fx hver 8 stykker kvadratisk karton/pap. I skal lægge dem op 

parvis og tegne det samme på parret, fx to biler. I kan også her træne bogstaver 

og tal, dvs tegne to B’er eller to 15-tal.

Spil spillet, se jeres seje tegninger, mens I jagter stik.

En sjov bog om tvillinger på E-reolen:
Hvem slukkede lyset? LÅN HER

En sjov film til hele familien på Filmstriben:
Den Store Stygge Ræv og alle hans venner LÅN HER

https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A50603199
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004763/den-store-stygge-raev-og-alle-hans-venner


fredag

Anbefalet alder fra 6 år

Byg og test
I dag skal I bygge en dominomaskine, eller en Rube Gold-

berg-maskine, som den også kaldes.  

Se disse to klip som inspiration TRYK HER

og den helt sublime fra bandet OK GO TRYK HER

Nu skal I prøve; det kan egentlig bare være en kuglebane 

evt. med dominobrikker der bliver vælter til sidst. Men 

det er sjovt at rykke udendørs og prøve med bilens som-

merdæk, brædder og vand der væltes.

Flere runde ting
Find en god pandekageopskrift og lav dejen. Stil pandekagedejen i køleskabet 

og mens den står og trækker, så kan I se en tegnefilm om Storm P’s maskiner. 

Han var en dansk maler, forfatter og opfinder af skøre maskiner, han lavede også 

børnedetektivbøger om Peter og Ping, en mand og hans pingvin der opklarer 

mysterier. TRYK HER

Bag pandekagerne. Børn fra 7 år, kan som regel godt bage pandekager selv. 

Brug en lille pande og evt. et decilitermål til at hælde dejen op på panden med. 

En sjov billedbog om dominomaskiner på E-reolen:
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat LÅN HER

domino maskine

https://www.tv2lorry.dk/gladsaxe/norder-bruger-52-timer-pa-domino-maskine-sa-odelaegger-de-den
https://okgo.net/2010/03/10/this-too-shall-pass-rube-goldberg-machine-official-video/
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2358380100/storm-p-opfindelser
https://ereolen.dk/ting/collection/870970-basis%3A52405033

