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Happy Halloween!
Bladene på træerne bliver røde, gule og orange. Svampe og røde 

æbler titter frem og den varme sweater findes frem. Ved du hvilken 

årstid det er? Det er efterår. Efteråret ligger mellem den varme 

sommer, hvor vi er på stranden og spiser is og inden vinteren,

hvor vi fejrer jul med risengrød og gaver. 

Her har du dig et lille hæfte med sjove aktiviteter, som du kan finde 

frem, når du mangler noget sjovt at lave. Måske i din efterårsferie? 

Kreativ Gir Liv og Little Chubbies har samlet et hæfte med 

aktiviteter og skøre remser, som I kan nyde på en regnfuld 

efterårsdag. 

Rigtig god fornøjelse.
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Slik eller ballade!
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Ved du hvad Halloween er? Halloween hed engang “Samhain”, der er en fest af 
høstsæsonens afslutning. Dengang troede man på, at d. 31. oktober kunne de 

døde komme tilbage til livet og lave ballade hos de levende.

Det er blevet tradition at vi til Halloween klæder os ud og går fra dør til dør og 
beder om “slik eller ballade”. Chubby Piggy har valgt at klæde sig ud som græskar. 

Måske du også vil prøve?

Sådan gør du: 
1)  Farvelæg græskaret på næste side

2) Klip det ud
3) Hæft evt. en elastiksnor fast i siderne

Vupti nu er du et græskar. Er du mon sød? Eller måske en drillepind?
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Hjælp Chubby Cow gennem labyrinten!
Der er høstfest på Bondegården. Det betyder, at alle dyrene høster de grøntsager 
og frugter som gror i haven og på træerne og deler dem med hinanden og holder 
stor fest. Chubby Cow har været ude at plukke æbler til en lækker æbletærte, men 

nu kan han pludselig ikke finde hjem. Kan du hjælpe ham?

HØSTFEST

Start her!



7Find mange flere rim og sjove aktiviteter på @kreativgirliv
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Farvelæg efterårsbladene

Gå til næste side for at male bladene

Se udenfor. Bladene er ved at falde ned af træerne. Når de dukker frem om foråret 
er de helt lysegrønne. Når det bliver sommer, bliver de mørkegrønne, og i efteråret 
skifter bladene til de flotteste røde, gule og orange farver.
Hvis bare vi kunne få lov til at kigge på alle de flotte farver hele vinteren...
Når ja - det kan vi jo! Vi kan bare lave vores egne efterårsblade!

1)    Farvelæg de flotte blade..
2)   Klip dem ud
3)   Gå ud i haven og find en gren
4)   Sæt snor i bladene og omkring grene så den kan hænge
5)   Hæng bladene på din gren og hæng grenen op.

Så er der noget fint at kigge på hele efteråret og vinteren igennem,
indtil bladene igen springer lysegrønt frem i foråret. 
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Halloweenspillet
Spillet kan bruges som vendespil,

hvor barnet selv farvelægger det ene spil. 

Det kan også bruges til et bingospil, hvor man klipper brikkerne ud. 
(En god ide er at sætte dem på karton og laminere dem hvis det skal 

være udenfor)
Gem brikkerne forskellige steder, herefter kan børnene få hver deres 

halloween plade og krydse af når de har fundet en brik der matcher på 
pladen. Måske slutter halloweenspillet af med en gevinst.

Det er ikke alle børn, der kan lide at gå rundt at sige slik eller ballade, 
men denne plade kan også bruges på den måde, at man går rundt og 

kigger i sit nabolag, hvad der er pyntet med til halloween. 
Sætter en streg, hvergang man ser noget fra pladen, når man kommer 
hjem, kan man tælle op hvor mange, skeletter, hekse, edderkopper osv 

man har set.

Måske udløser det lidt halloweengodter.
Rigtig god fornøjelse! Får I lyst til at se mere til mine kreative ideer,

så er muligheden på min instagram              @kreativgirliv

Lidt om @kreativgirliv
Jeg har 25 års erfaring fra børnehavelivet, hvor leg og læring, sprog og 

bevægelse er mine fokus områder. Dette skal gerne krydres med det 
kreative element, hvor børn trives og har det rart med hinanden.
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Efterårsregneark
Kan du tælle? Hvis du gerne vil øve dig kan du gøre det lige her!. Først kan du jo 

farvelægge de fine billeder, og når du er færdig, så prøv at øve dig i at tælle dem.  

Hvis du vil øve dig endnu mere kan du gå ind på 
Little Chubbies TV på Youtube og lære at tælle 

med Chubby Hippo.  


