OPGAVER FOR BØRN

NAVN

Hvem udspionerer Dr. Træls?
Dr. Træls har bygget en høj mur, så han kan spille mobilspil i fred og ro. Men vennerne har
fundet huller i muren, og nu udspionerer de ham. Dr. Træls har brug for hjælp til at ﬁnde
ud af, hvem der kigger hvor. Tegn streg mellem billederne!
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Rumkapløb
I år skal Ægget være med til at spille Hugo-Shows. I showet ‘Hugo og Rita i rummet’ tager
vennerne på rumrejse og ﬁnder et alien-æg på en fremmed planet. Men hvem mon
kommer først? Find vej fra Hugo og Rita og op til Ægget - husk at styre udenom
stjernerne! Tæl felterne og sæt ring om den, der har den korteste rute!
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Da Ægget forsvandt
Kapitel 1 - Hugo og Rita

Det er en dejlig forårsdag i Jesperhus. Blomsterne i haven er
sprunget ud, og solen skinner ned på Hugo-Scenen, hvor Hugo og
Rita står sammen med Ægget.
“Jeg glæder mig, til her bliver fyldt med glade børn!” siger
Hugo og kigger ud over den lysegrønne plæne foran scenen. Der er
stadig et par uger, til Jesperhus åbner, så alt er tomt og stille.
“Vi glæder os alle sammen!” siger Rita og klapper Ægget
kærligt med sin rævepote. Det er noget helt særligt at opleve
Jesperhus for allerførste gang.
“Waaaarh!” lyder det inde fra Ægget.
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I år skal Ægget være med i Hugo-Shows. Derfor vil Hugo og Rita lære
det, hvordan man danser til ‘Bedste Venner’.
“Lad os tænde for musikken!” siger Hugo og griner.
De to venner løber om bag scenen, og et øjeblik efter spiller
‘Bedste Venner' så højt, at papegøjerne i JungleZoo forskrækket
letter fra deres træ.
Hugo og Rita løber glade ind på scenen igen - det føles næsten
som et rigtigt Hugo-Show.
“Når jeg mangler en at grine med, så er du der!” synger Rita.
“En at bygge hule med…” fortsætter Hugo, men han når ikke
længere, før han bliver afbrudt af Rita.
“Stop, Hugo!” råber hun og fægter med armene.
“Hvad er der?” spørger Hugo irriteret. Nu var de lige så godt i
gang.
“Kan du ikke se, der mangler noget?” spørger Rita.
Hugo ser sig omkring. Først lægger han ikke mærke til det, men
så forstår han, hvad Rita mener.
“Ægget er væk!” udbryder han.
“Kan nogen have taget det?” spørger Rita.
“Det er garanteret Dr. Træls!” siger Hugo og husker tilbage på
dengang, han og Dr. Træls fandt Ægget ved parkeringspladsen.
Hugo får pludselig en dårlig fornemmelse i maven. “Åh nej!”
udbryder han. “Dr. Træls ville begrave Ægget!”
Hugo og Rita løber så hurtigt de kan, væk fra Hugo-Scenen,
opad græsplænen og videre ud i Jesperhus. De må ﬁnde Dr. Træls og
Ægget, før det er for sent.
Fortsættes i næste nummer...
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Piratﬂag
Rødspætte og Romkugle pynter Pirat-Kroen med ﬂagranker med deres navne på.
Romkugle har hængt sit navn pænt op, men Rødspætte er kommet til at blande sit navn
med en masse bogstaver, hun ikke skal bruge. Mal Romkugles ﬂag blå og mal de ﬂag,
Rødspætte skal bruge for at stave sit navn røde! De sidste ﬂag må du male i ﬂotte farver,
du selv bestemmer.
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Campingkabyssen
Dellekaj lærer Romkugle at blande den perfekte frikadellefars. Til to frikadeller skal man
bruge én ﬂaske rød sodavand. Regn ud hvor meget sodavand man skal bruge for at lave
en, tre og seks frikadeller og fyld ﬂaskerne helt eller halvt op ved at male dem røde.
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Vind en Jesperhus-bamse!
Hugo og vennerne kan slet ikke vente, til Jesperhus åbner! Vis os, hvordan du får
ventetiden til at gå og være med i konkurrencen om de søde Jesperhus-bamser. Del et
billede eller en video på Instagram under hashtagget #JesperhusHverForSig

Jennys KREA challenge #1
Lav dit helt eget Romkugle-design i
perler. Se Jenny og Romkugle selv
lave deres design på YouTube eller i
Jesperhus Film-app!
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Her får du en Hugo-ﬁgur lige til at klippe ud og samle. Du får også et sjovt ark med tøj
og ting, du kan bruge til at klæde Hugo ud og i de næste opgavehæfter får du endnu
mere! Der følger to ark med i hvert opgavehæfte.

