
Hej med jer

Velkommen til vores påskeløb. Hvor er det dejligt, at I har lyst til at lege med. 
Vi har beskrevet tankerne for påskeløbet herunder - men I er selvfølgelig mere end velkomne til at  

freestyle alt det, I har lyst til. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 

Følg posterne i den rækkefølge, vi har lavet herunder - vil I selv bestemme farver og farvelægge ægget, 
printer I bare det ønskede antal af siden med det farveløse påskeæg. I kan selvfølgelig også bruge  
telefon eller fx ipad. Så kan I jo gemme ting i den enkelte farve ved hver post i stedet for at gemme 

sedlen. I bestemmer.

For at komme videre til hver post, skal I finde noget i naturen, der har den enkelte farve. Det kan være 
græs til den grønne farve, en mariehøne til den røde farve eller et blåt hus til den blå. Skriv på hver post 

hvor den næste post skal findes. 

Når I fx har fundet noget rødt, så går I enten hen til den næste post og tjekker, at ægget nu har fået den 
røde farve, eller I farvelægger ægget med rød og kan så gå på jagt efter en ny farve.

Ved den sidste post kan I jo lægge diplomet, som I finder på den sidste side her  
- eller måske endda lægge et påskeæg som tak for hjælpen.

Rigtig god jagt

P.s. Vi vil mægtig gerne se billeder fra jeres jagt, så husk endelig at tagge os på sociale medier:  
På Instagram hedder vi @mitsydogsoenderjylland og på Facebook hedder vi Frøs Sparekasse.

PÅSKEKYLLINGENS FARVELØB



HJÆLP PÅSKEKYLLINGEN
Påskekyllingen mangler nogle farver på sit påskeæg. Kan I hjælpe med at finde farverne?

Den første farve I skal finde er brun. Gå på jagt i naturen og se om I kan finde noget brunt.

Når I har fundet tre brune ting så hop videre til den næste post, som ligger her:



SÅDAN!
Hvor er I gode til at fi ne brune ting i naturen. Fandt I mon jord, træstubbe eller måske en hundepølle?

Næste farve I skal fi nde til påskekyllingen er gul. Kan I mon fi nde noget gult?

Når I har fundet noget gult så hop videre til den næste post, som ligger her:

POST NUMMER 2



HVOR SEJT!
Godt fundet - hvad fandt I? Blomster, solen eller måske en tennisbold?

Næste farve I skal fi nde til påskekyllingen er rød - god jagt.

Når I har fundet tre røde ting så hop videre til den næste post, som ligger her:

POST NUMMER 3



HVOR ER DU GOD!
Man skulle jo tro, at I havde gået til “fi nd ting i naturen”. Hvad fandt I mon, som var rødt?

Næste farve I skal fi nde til påskekyllingen er grøn - og nu bliver det måske lidt svært. For påskeægget skal 

nemlig bruge meget grønt, så I skal fi nde hele fem grønne ting.

Når I har fundet de fem grønne ting så hop videre til den næste post, som ligger her:

POST NUMMER 4



SÅDAN!
Orv det var fl ot! Hele FEM grønne ting. Påskekyllingen er heldig at have fået så gode hjælpere!

Næste farve I skal fi nde til påskekyllingen er blå - og dét er den sidste farve, før I har farvet hele ægget.

Når I har fundet noget blåt, så fi nd den allersidste post lige her:

POST NUMMER 5



HURRAAA!
I fandt alle farverne - hvor har I bare været gode til at finde farver i naturen. 

Påskekyllingen er SÅ glad for jeres hjælp.Tak fordi I legede med - I har været super seje.

POST NUMMER 6



DIPLOM

har været naturdetektiv for en dag og har hjulpet påskekyllingen med at farve sit æg.

Påskekyllingens diplom gives for særligt mod og opfindsomhed.

Tak for hjælpen.

Pip pip fra

Påskekyllingen


