
Tips til fine ting å gjøre når barna er hjemme: 

• Skrive brev til besteforeldre eller en venn. Tegne og sende postkort eller 
tegninger

• Lage rebus eller natursti i nærområdet, se etter dyrespor. Spiste kongler er 
tegn på liv i naturen

• Lage påskepynt med papp og garnrester. Eller små påskekort 
• Lære å lage knytte/flette vennskapsbånd med en sikkerhetsnål og seks tråder 
• Lappe og reparere tøy
• Pakke bort vintertøy og utstyr
• Se på bilder fra barna var små og fortelle historier, kanskje få ryddet i bildene 

samtidig?
• Rake, koste og feie det klart til våren - hjelpe tante tø utendørs
• Bake brød og rundstykker 
• Lage supper fra grunnen og ta barna med på kutting og laging
• Høytlesing for barn i alle aldre. Finn en bok som de store elsket og de små 

ikke har hørt
• Plant karse og dyrk frem spirer av ulike korn og frø
• Dra på liksom reise i atlas, hvor skal ferden gå? Hva møter vi der? Hvilket 

språk snakker de? Hva får vi se? Hvor går ferden videre? Til det høyeste 
fjellet? Med båt på landets elver?

• Blåse ut egg og male dem 
• Ta inn kvister og lage det vakkert i huset
• Lage trolldeig og steke i ovnen. Mel, salt og vann.
• Finn oppskrifter på nett og brett origami-figurer - finnes veldig mange enkle og 

flotte mønstre
• Lån en hund i nabolaget og gå på tur
• Ha piknik på verandaen eller ute i naturen
• Lag en bondegård med pinne og kongledyr
• Lage kinokveld med popcorn og hele familien foran en klassiker
• Lag orkester med flasker og glass med vann i. Se om man klarer å lage en 

skala ved å tilpasse mengde med vann i de forskjellige beholderne
• Hør på musikk og dans!
• Går ut å hør på/se på fugler, og prøve å identifisere hvilke fugler det er. Les 

dere opp på fuglene dere finner sammen
• Lære bort noe praktisk du kan godt, for eksempel å snekre, vaske, hekle, 

klippe hekk, stelle sykkelen
• Fortell historier fra du var liten/ ung, eller historier du kan om forfedre
• Så frø i melkekartonger og ta med barna på hele prosessen, vær nysgjerrig 

sammen med dem på hvordan så store planter kan bo i så små frø
• Pisk eggedosis eller kinn smør og finn ut av hva som er kjemien bak
• Lag middag eller bak en spennende kake sammen, prøv noe nytt selv 
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