
Påskeaktivitetar: 

Til dei fire samlingane i Påskegodtnytt for Born, har me laga til fire aktivitetar. Noko må de 

kanskje handla inn, og difor har me laga ei lista her over kva det kjem til å trengja dei ulike 

dagane. 

Palmesundag: 

Aktivitet: Påskemuffins 

Du treng: 

- Muffinsoppskrift og ingrediensar til denne. 

Finn ei oppskrift du liker og følg denne. 

- Til smørkremen (har du mange muffins kan du gjerne dobla smørkremoppskrifta): 

o 175g. smør, mjukt, men ikkje varmt. 

o 2 dl. melis 

o 1 ts vaniljeekstrakt eller vaniljeessens. (Denne er strengt tatt ikkje nødvendig, 

men gjev ein ekstra god smak på smørkremen.) 

o 1 ss kremfløyte. (Denne er strengt tatt ikkje nødvendig, men gjev ein ekstra 

god smak på smørkremen.) 

o Grøn konditorfarge. Evnt. gul og blå som du blandar. 

- Påskekyllingar eller påskeegg. Eg har brukt Nidar Påskemarsipan og Freia Miniegg. 

 

Skjærtorsdag: 

Aktivitet: Laga smør 

Du treng: 

- 3 dl. seterrømme (ikkje lettrømme!) eller kremfløyte.  

Du kan òg gjerne bruka meir (eller mindre) rømme eller kremfløyte, men då får du òg 

desto meir (eller mindre) smør. Eg brukar rømme fordi kjernemjølka ein får av den er 

veldig god til å bruka i vaffel eller lappar, og smøret får ein fyldigare smak. NB: 

Fløyten skil seg etter relativt kort tid medan rømmen tek ein del lenger. 

- Kaldt vatn 

- Salt 

- Flatbrød 



Langfredag: 

Aktivitet: Påskegravlykt 

Du treng: 

- Eit fat 

- Eit syltetøyglas. Du han òg bruka ein liten kopp. 

- Ein stein som dekker opninga av syltetøyglaset. 

- Blueteip eller vanleg teip. 

- Mose. Mosen må kunne dekka litt meir enn fatet. Den bør òg framleis vera fuktig. 

- Eit el-telys. 

 

1. Påskedag 

Aktivitet: Kors på stein 

Du treng: 

- Ein rund eller relativt flat stein 

- Ein pensel 

- Teip, helst elektrikarteip eller maleteip. 

- Saks 

- Akrylmaling.  

Har du små born, pass på at malinga du brukar er barnevenleg. 

Du kan òg fint bruka andre typar vassbasert maling som lakkmaling, veggmaling, 

interiørmaling eller eksteriørmaling, men desse er sjølvsagt ikkje særleg barnevenlege. 

Så då må du vera sikker på at barnet kan bruka det forsvarleg og er under tilsyn. 

 


