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NAVN



Vi er Hugo og Rita.

Vi bor i                             .                             

Her er en bog til dig.

Mal løs, læs ord og skriv tal.

Vis os alt, du kan - så er du sej!

Vi ses i                             !

Hej med dig! LÆS
LET
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FRIKADELLER

God 
fornøjelse!

Hugo ønsker sig et træ, hvor man kan plukke frikadeller. Hjælp Hugo ved at løse alle 
opgaverne! Hver gang du har klaret en side, må du klippe en frikadelle ud fra næste side og 
sætte den på træet bagerst i bogen. Hvis du løber tør for frikadeller, kan du udskrive endnu 
en side - eller lave dine egne frikadeller efter Dellekajs opskrift.

Dellekajs frikadeller
Til 4 personer

500 g hakket flæsk
2 æg
1 spsk løgpulver
1 dl rød sodavand
2 dl vand
3 stk revet gulerod
3 spsk hvedemel
3 spsk havregryn
Salt og peber efter smag
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FØR VI GÅR I GANG...
Hugo, Rita og alle vennerne i Jesperhus kan slet ikke vente, til Jesperhus 
åbner, og børnefamilierne begynder at strømme til!

Del et billede eller en video på Instagram, hvor I viser Hugo, hvordan I får 
ventetiden til at gå. Det kunne f.eks. være at danse og synge til en af de nye 
børnesange med Ida og Martin, at campere derhjemme i et Hugo-telt eller 
lave nogle af opgaverne i dette hæfte.

Del billedet inden 1. maj og giv det hashtagget 

#JesperhusHverForSig 

- så er du med i konkurrencen om en af de søde Jesperhus-bamser.

VIND!



HUGO & VENNERNE
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Hugo

Romkugle

Rita

Dellekaj

Zak

Zik

Rødspætte

Træls

Kender du mon navnene på alle vennerne fra Jesperhus? Tegn streg fra billede til navn! Vi 
er startet med at vise dig, hvem der er Zik, og hvem der er Zak, for de kan være ret svære 
at kende forskel på.



SKRIV VENNERNES NAVNE
Løs rebussen ved at skrive alle vennernes navne i kasserne herunder! Når du har skrevet 
alle navnene, kan du besvare spørgsmålet nederst på siden.
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Hvor bor Hugo og vennerne?
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JESPERHUS HITS
Vidste du, at du kan høre alle Jesperhus-sangene på YouTube, Spotify og andre 
musiktjenester? Du skal bare søge på Jesperhus Hits! Hvor godt kender du egentlig 
Jesperhus-sangene? Tegn streg mellem karakter og omkvæd! Hugo og Rita har skrevet 
deres yndlingssang nederst på siden, men det er gået lidt hurtigt - hjælp dem med at stave 
sangens titel rigtigt!

Byens allerbedste ræv

- det er mig!

De kalder mig Dr. Træls, 

og jeg hader jungledyr!

Hey ho,

pirater er I klar?!

Det er svært at holde 

styr - på et jungledyr!

BDETSE  VNENER

♫

♪

♪

♫

♫

♪
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RITAS RÆVEHULE
Hugo vil gerne besøge Rita i hendes rævehule, men han synes, det er svært at finde vej. 
Hjælp Hugo med at finde vej gennem den underjordiske labyrint.

OPGAVER FOR BØRN



OPGAVER FOR BØRN

RØDT OG BLÅT HOLD
Romkugle har lært Rødspætte, at der findes røde og blå bogstaver. Vokalerne er på rødt 
hold, og konsonanterne er på blåt hold. Rødspætte er sikker på, der findes flest røde 
bogstaver, men har hun mon ret? Farv vokalerne røde og konsonanterne blå og tæl, hvilke 
der er flest af! Sæt ring om den pirat, der har det største hold.
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RØDE OG BLÅ BOGSTAVER
Rødspætte og Romkugle er bedste venner, men nogen gange bliver de uvenner, og så har de 
ikke lyst til at lege sammen. Tænk hvis de røde og blå bogstaver kunne blive uvenner, 
ligesom pirater kan! Skriv de røde bogstaver fra Rødspættes navn og de blå bogstaver fra 
Romkugles navn! Nu bliver piraternes navne rigtigt skøre - prøv om du kan læse dem!

ROMKUGLE

RØDSPÆTTE
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EN MUR MED HUL I
Nogen har drillet Dr. Træls og lavet huller i hans mur. 
Dr. Træls vil reparere muren, men han har brug for 
din hjælp til at finde ud af, hvor mange mursten, han 
skal bruge. Skriv det rigtige antal i tænkeboblen!

Hvem tror du, har drillet Dr. Træls?
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SPILLET OM ÆGGET
Hugo og Dr. Træls har fundet et kæmpe stort æg i jorden under Jesperhus, men de er 
ikke helt enige om, hvad der skal ske med Ægget. Dr. Træls vil grave Ægget ned igen, og 
Hugo vil beholde det. De skal bruge din hjælp til at spille om, hvem der må bestemme.

Regler: 
Du skal bruge en terning. Slå 
først for Dr. Træls - skriv 
resultatet i den øverste boks 
over Dr. Træls. Slå derefter for 
Hugo - skriv resultatet i den 
øverste boks over Hugo. Sæt 
ring om boksen med det 
højeste tal - sæt ring om dem 
begge, hvis tallene er lige høje. 
Fortsæt med at slå, udfylde 
boksene og sætte ring om 
vinderboksen i hver runde. Den 
der har vundet flest runder, får 
lov at bestemme.

Hvis jeg taber,
kan du bare prøve 

igen… hæhæ!
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ÆGGET SIGER WAAAARH!
Zik og Zak har hørt, at Ægget siger WAAAARH! men de kan ikke huske, om de har hørt det tre 
eller fire gange. Fordel bogstaverne herunder i taleboblerne! Hvor mange gange kan du 
skrive WAAAARH?

W  A  A  H  A  W  R  A  A  R
A  A  H  R  A  H  A  A  W  A  A
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HVAD ER DER I ÆGGET?
Alle vennerne er spændte på, hvad der gemmer sig i Ægget. Hugo er sikker på, der er et dyr 
i Ægget, som er en blanding af fem dyr fra Jesperhus JungleZoo, ligesom det du kan se 
herunder. Hugo har prøvet at skrive de fem dyr ned, men han har sat ordene forkert 
sammen. Hjælp Hugo med at skrive dyrene rigtigt!

GEDE-GØJE

PAPE-FUGL

SKILD-BUK

SOMMER-MUR

LE-PADDE
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JESPERHUS-PERLER
Jesperhus og perle-fabrikken Hama er naboer på øen Mors i Nordjylland. Derfor får man 
gratis perleplader med Hugo og vennerne, når man besøger Jesperhus. Her får du 
mønstrene, så du selv kan lave figurerne derhjemme - hvis du ikke har de helt rigtige 
farver, kan du bare bruge dem, du har. Prøv også at lave dit eget perlemønster af det 
mystiske Æg!
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PIRATDYST 1/3

Hvor mange forskellige ord kan du skrive med bogstaverne fra Rødspættes navn?

RØDSPÆTTE

SØD
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Hvor mange forskellige ord kan du skrive med bogstaverne fra Romkugles navn?

ROMKUGLE

PIRATDYST 2/3

MOR
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PIRATDYST 3/3

Hvilket piratnavn blev til flest ord?

Hvilket ord var det længste, du skrev?

Hvilket ord var det korteste, du skrev?

Hvilket ord var det sjoveste, du skrev?
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JESPERHUS FILM
I Jesperhus Film-app og på vores YouTube-kanal kan du finde hundredevis af gratis film 
med alle vennerne fra Jesperhus, og vi laver hele tiden nye sjove videoer. Følg for eksempel 
med i det spændende Jesperhus Mysterium og syng med på Idas børnesange. Hvilken film 
kunne du tænke dig at se med Hugo og vennerne? Tegn videoen herunder - husk også at 
skrive, hvad den skal hedde, og hvor mange likes den får!



OPGAVER FOR BØRN

BYG ORD
Dr. Træls har skrevet nogle af vennernes navne på sine byggeklodser og bygget et tårn, 
men tårnet er væltet, og nu er byggeklodserne blevet blandet sammen. Hjælp Dr. Træls 
ved at tegne streger mellem klodserne, så du danner navnene på fire af vennerne!

HU

GO
RØD

SPÆT

TE

TA

RI
ROM

KUG

LE
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A  A  A  E  E  E  E  I  I
O  O  U  U  Æ  Æ  Ø

KVALER MED VOKALER 1/3

Rødspætte og Romkugle skriver vennernes navne. Romkugle skriver konsonanterne, og 
Rødspætte skriver vokalerne. Romkugle er blevet hurtigt færdig med sine bogstaver, men 
Rødspætte synes, det er svært. Hjælp Rødspætte færdig ved at finde de rigtige steder til 
vokaler herunder.



OPGAVER FOR BØRN

H _ G _ R _ T _

Z _ K Z _ K

KVALER MED VOKALER 2/3
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KVALER MED VOKALER 3/3

T R _ L S D _ L L _ K _ J

R _ M K _ G L _ R _ D S P _ T T _



DEN GULE DJÆVELS HOVED
Til Pirat-Show i Jesperhus er der både lækker mad, musik, sjov og ballade og ikke mindst 
masser af konkurrencer! I år skal Admiral Fjæsing bruge Rødspætte og Romkugle og alle de 
røde og blå piraters hjælp til at gøre sin fine samling komplet. Han mangler kun ét trofæ - 
kan du se, hvad det er?
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DR. TRÆLS’ DUMME SKILTE
Dr. Træls elsker at bestemme, og nogle gange skriver han skilte for at fortælle vennerne, 
hvad de skal og ikke må. Læs skiltene, Dr. Træls har skrevet! Udfyld selv det sidste skilt med 
det, du synes, der skal stå!
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Må vi så
få ro! Støj,

nej tak!
STOP!

Nej, nej og 
atter nej!

Nul
sjov!

Jeg synes, det er sjovt
at male de dumme
skilte i flotte farver 
- tør du være med?
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HVEM KOMMER FØRST?
Hjælp Rødspætte og Romkugle med at finde den korteste vej til Piratlegepladsen! Farv 
Romkugles sti blå og Rødspættes rød! Tæl derefter felterne og sæt ring om den pirat, der 
kommer først!
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PIRAT-KODE
Romkugle er rigtig dygtig til både tal og bogstaver og for at drille Rødspætte, har han 
skrevet en besked til hende på mega svær pirat-kode. Hjælp Rødspætte med at oversætte!

1 = A 11 = K 21 = U
2 = B 12 = L 22 = V
3 = C 13 = M 23 = W
4 = D 14 = N 24 = X
5 = E 15 = O 25 = Y
6 = F 16 = P 26 = Z
7 = G 17 = Q 27 = Æ
8 = H 18 = R 28 = Ø
9 = I 19 = S 29 = Å
10 = J 20 = T

18 15 13 11 21 7 12 5 5 18 4 5 14

2 5 4 19 20 5 16 9 18 1 20
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K Z V A E O R Q L P

I A H U G O I H G D

Æ K R Y E K T D N E

Q G H T N A A M B L

R Ø D S P Æ T T E L

Y T F A D S U K H E

U I O Z T R Æ L S K

R V B I L X S E Y A

T G C K M H Æ E R J

E R O M K U G L E Y

VEJEN TIL HAJEN
Rødspætte vil gerne prøve at kravle ind i gabet på Megahajen, men hun skal passe på! Hun 
må kun træde nogle bestemte steder, ellers falder hun i vandet. Hjælp Rødspætte med at 
finde vej! Find vennernes navne i bogstavlabyrinten og farv dem røde!
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HVEM HAR SPIST FLEST?
Rødspætte og Romkugle er spændte på, om det blå eller det røde hold spiser flest gulerødder til 
Pirat-Show i år. Konkurrencen er i gang, men fire fade mangler at blive farvet. Farv to fade blå og 
to røde - du bestemmer hvilke! Tæl gulerødderne i hvert fad og skriv tallet ved siden af! Læg 
tallene for de blå fade sammen og skriv resultatet ved siden af Romkugle, læg tallene for de røde 
fade sammen og skriv resultatet ved siden af Rødspætte! Hvem har spist flest?
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HUGOS PIRATBY
I Jesperhus kan man holde ferie sammen med Rødspætte og Romkugle i Hugos Piratby. Her 
bor man i røde og blå hytter med masser af pirat-sjov. Dr. Træls har været forbi Piratbyen, 
men han har hul i lommen, så han har tabt 10 Træls-mønter på vej herhen. Kig på 
opgavesiderne og find de 10 mønter, Dr. Træls har tabt!



KLIP UD OG FOLD
Byg selv Rødspætte og 
Romkugles piratskib 
og Megahajen!
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Vi håber, opgavehæftet vil give 
anledning til megen hygge
og læring i familien.

Vi ses i                                 !

Opgaverne i dette hæfte er målrettet børn fra 5-8 år 
- førskolealderen og de, der lige er startet i skole. 
Men alle må naturligvis være med!

Du vil sikkert opleve, at barnet kan lave nogle 
opgaver på egen hånd, mens det har brug for 
hjælp fra en voksen til andre opgaver. 

Til den voksne

JESPERHUS FILM-APPHUGOS EVENTYR-APP

Der er timevis af underholdning på YouTube og i vores gratis apps!


