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halloween Slik eller ballade

Hjælp børnene hen til slikket for enden af labyrinten
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Tegn fra prik til prik indtil du har tegnet en skræmmende eller
sød halloweenkat. Når du er færdig kan du farvelægge katten.

Skal den være sort, rød eller brun?

Skræmmende eller sød?
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Lav halloween kunst

Find dine farveblyanter eller tusser frem og farvelæg billedet
ovenfor. Sørg for at gøre dig umage.
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Hjemsøgt hus - farvelæg ud fra numrene

Farvelæg det hjemsøgte hus ved at bruge ledetrådene nedenfor.

Brun Orange
Sort Grøn Gul

1
2

3
4

5
6

Lilla

1

6

6

6 6

2

2
2

5

4

4

4 4

3 3
3

2
2
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Farvelæg græskarret ovenfor og mal uhyggelige øjne, næse og mund, så
det ligner en ægte halloween lanterne.
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lav en halloween græskarlanterne



Tegn en linje imellem halloween lanternerne nedenfor. Hvilken matcher
hvilken? Se om du kan finde et match til dem alle sammen.
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Halloween lanterne match



4 1 3 2 2 3 5 7

2 1 5 4 8 5 4 3

Tæl de enkelte halloween figurer og markér dem nedenfor.

Tæl og markér
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Find 5 fejl
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Kan du finde de 5 fejl på de 2 halloweenbilleder nedenfor?



Hvor god er du til at klippe?
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Find din saks frem og klip halloween-elementerne ud, som du
finder nedenfor. Du kan bruge dem til at dekorere dit værelse

imens du fortæller en uhyggelig halloween historie.
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Kortest Længst

oprydning for hekse
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KOSTESORTERING
 

Hjælp heksen med at sortere sine koste
nedenfor. De skal sorteres fra kortest

til længste kost.



Kan du spejle græskaret
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Se om du kan tegne en spejling af græskarret nedenfor. Det er
om at holde tungen lige i munden.



Tegn fra prik til prik
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Start ved 1 og se om du kan tegne hele vejen fra prik til prik.



Sæt kulør på mig
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Sæt kulør på mig
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Spøgelse på afveje
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Hjælp det lille spøgelse igennem labyrinten og tilbage til det
uhyggelige slot.



Halloween Søg og find
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Kig på billedet nederst på siden og se om du kan finde tingene,
som du ser herunder.



Hoved

Arme
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Byg et skræmmende skellet
Klip de forskellige skelletdele ud nedenfor og se om du kan samle

et helt skellet. 



Ben

Krop
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Tæl og farvelæg

Tæl de forskellige halloween ting på billedet, farvelæg derefter
felterne nedenfor hver gang du spotter en ting på billedet. Til
sidst kan du tælle hvor mange du har farvelagt af hver ting.


