
Påskeæg-jagt til børnebørn som ikke må besøge deres bedsteforældre 

i Påsken.        
 

Her kommer en ide som kan bruges af bedsteforældre, der lige Anette ikke kommer til at se 

deres børnebørn i påsken. 

 

 

Til bedsteforældrene: Send en mail til jeres børn, hvor I invitere på påskeløb for jeres 

børnebørn, hvor det i år kommer til at foregå i deres have/gård. Vedhæft evt. et kort over 

haven/gården hvor I gerne vil have at påskeæggene bliver hængt op. (Husk at hænge 

posterne så langt som muligt fra hinanden, så børnene får brugt noget energi). Skriv at post 1 

eksempelvis skal hænge ved det store æbletræ (I kender jo jeres børnebørns haver/gård og 

kan hurtigt finde på, hvor æggene skal hænges op). 

Som præmie når børnene har gennemført dette løb kan I evt. sende nogle penge via Mobil Pay 

eller på anden måde, så forældrene kan købe påskeæg for pengene.  

 

Til forældrene: Start med at printe tegningen af de 10 forskellige æg ud (jeres børn kan evt. 

selv farvelægge æggene) inden I klipper dem ud, og sætter en snor i. 

Print de 10 spørgsmål og hæng et spørgsmål ved hvert æg. (Husk at se tegning/kortet fra 

bedsteforældrene med, hvor de ønsker æggene skal hænge).  

Til post 5 skal bruges æg og en ske samt et målebånd. 

 

OBS! Husk også at sende et billede til børnenes bedsteforældre efter løbet. 

 

 

Post 1:   

 

Lav et lille digt om påskeharer og påskeæg (skal være på mindst 3 linjer)  

 

Post 2: 

 

Hvor hurtigt kan en hare løbe på et minut?  

(Prøv at se hvor langt i selv kan løbe på et minut). 

 

Post 3: 

 

Hvor mange æg kan en høne lægge om dagen? 

 

Post 4: 

 

Lægger en hare æg? 

 

Post 5: 

 

Hvor langt kan i løbe med et æg på en ske uden at det falder ned og går i stykker? 

 

 

Post 6: 

 

Hvorfor holder vi påske i Danmark? 

 

Post 7:  

 

Hvor mange år er jeres bedsteforældre tilsammen? 



 

Post 8:  

 

Nævn og syng en sang hvor der indgår en hare. 

 

Post 9:  

 

Hop som en hare. Hvem af jer kan hurtigst hoppe frem til en bestem linje? 

 

 

Post 10:  

 

Bag busken jeg fandt en gæk så sød,  

Jeg troed´  den var af kulden død. 

Nu sender jeg den til dig, min ven. 

Tæl prikkerne små og gæt fra hvem? 

. . . . . . og . . . . . . 

 

 

 

 

Svar til Påskeopgaverne: 

 

Post 1: Laves så godt som muligt. 

Post 2: En hare kan løbe 60 km/t = 1 km pr. minut = 1000 meter pr. minut  

Post 3: Ca. 1 æg om dagen eller ca. 300 æg om året. 

Post 4: Nej en hare føder levende unger. 

Post 5: Her måler forældrene hvor langt hvert barn løber med sit æg. 

Post 6: Den fejres til minde om Jesu død og opstandelse 

Post 7: Det afhænger at hvor mange og hvor gamle jeres bedsteforældre er.  

Post 8: F.eks. ”På en grøn, grøn, grøn bakke- bakke top”. 

Post 9: Se hvem der først kommer frem til en linje. 

Post 10: Farmor og farmor elle mormor og morfar 


