
Hjemmelaget påskepynt 

Påskeegg 
Du trenger: egg, noe til å stikke hull med (f.eks stoppenål) maling/tusjer 


1. Stikk hull på toppen og bunnen av egget, men pass på så det ikke blir for stort

2. Blås igjennom hullet på toppen, så innholdet i egget kommer ut på andre siden (spar gjerne på 

eggehviten + eggeplommen)

3. Finn frem maling eller tusjer og dekorer eggene som du selv ønsker

4. Vips! Så har du mye ny, fin og hjemmelaget påskepynt. 

5. For å henge opp: knyt fast tråden midt på en fyrstikk, stikk den ned i egget og den vil legge 

seg på tvers, så er det klart til å henge opp!


Ekstra tips: kan også være fint å lime på biter fra f.eks servietter, til å pynte eggene med. 

Innholdet i eggene som ble blåst ut går helt fint an å bruke til matlaging. 


Påskekylling 

Finn frem gamle aviser og blader du ikke trenger lenger.

Se om du klarer å finne bare gule sider/artikler som du man klippe/rive ut.

Av disse kan du forme kropp, hode, nebb fjær og alt du trenger for å sette sammen din helt egen 
påskekylling 🐣  


Fysisk aktivitet 

Få med hele familien, eller evt. dine faste lekevenner i denne perioden!


Flaskebowling 
1. Still opp er visst antall flasker i samme formasjon som vi kjenner fra vanlig bowling

2. Finn en ball eller lignende til å kaste med (her kan man lage ball av f.eks aluminium eller papp 

om man vil leke inne)

3. Man kan spille som vanlig bowling

4. ELLER

5. Skriv i tillegg tall på alle flaskene

6. Legg sammen tallene på de flaskene som faller. Kan se an om det holder å kaste en eller to 

ganger. 

7. Leken kan tilpasses forskjellige aldersgrupper ved at man skriver på tall som er tilpasset til 

den som leker! 


