fira

– våra bästa
kalastips
Här är lite tips på vad man kan hitta på om du vill ställa till med Pippi-kalas!

kalasfika

Måla och pyssla

Bjud på tårta eller pannkakor, precis som Pippi
gör i berättelserna!

På rabensjogren.se/pippi75 finns målarblad
och pysselblad för utskrift.

Dekoration
Fint skall det vara när man bjuder på kalas!
På rabensjogren.se/pippi75 finns Jippi Pippiposter och kalasinbjudan för utskrift. Här finns
också ett Pippiflaggspel att skriva ut och pyssla
ihop.

högläsning
Alltid lika uppskattat!
(Tänk bara på att Pippi inte kan läsa,
alltså kan inte hon vara den som läser
för barnen.)

Maskerad –
utklädning
Att klä ut sig till Pippi Långstrump och hennes
vänner tycker många är roligt! Man kan ha
maskerad, ordna en Pippi-parad, tävla om vem
som har bäst kostym ... Varför inte bjuda på
ansiktsmålning med fräknar?

Tipspromenad

På rabensjogren.se/pippi75 finns en rolig
tipspromenad för utskrift. Lycka till!
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fira

– våra bästa
lektips
Här kommer några idéer på roliga lekar inspirerade av Pippi Långstrump.

ordleken

Spunkjakt

Det finns så många ord som vi inte kommit på än.
Hitta på ett eget ord, låt alla gissa vad det betyder
och plötsligt kanske ni har uppfunnit ett nytt ord.

Tänk vad mycket bra det finns runt om i världen
som bara väntar på att bli hittat!

Ljugleken
Man ska inte ljuga för jämnan, men ibland kan det
vara riktigt roligt att försöka ljuga så att tungan
blir blå.

Sakletarleken
Välj en sak, göm den och be alla leta rätt på den.
Fågel, fisk eller mittemellan?

Baklängesleken
Finns det något land där alla går baklänges? Och
hur svårt är det egentligen? Går även tiden bakåt
om man går baklänges? Det finns mycket man
måste ta reda på ...

kull med poliser
”Oj”, sa Pippi. ”Jag måste ha min lyckodag i
dag också. Poliser är det bästa jag vet. Näst
rabarberkräm.” Poliser kan man ha mycket roligt
med, som kull till exempel.

inte-stöta-golvetbana
Bygg upp en hinderbana, ta vad ni hittar som
mattor och stolar och hoppa runt i rummet utan
att nudda golvet.
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