
I kan også lave flotte påskeæg. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

LAV SØDE PÅSKEKYLLINGER
Saml din klasse til en kreativ og hyggelig ”påsketime”, hvor eleverne samtidig 
hjælper udsatte og forældreløse børn. Eleverne kan lave forskelligt påskepynt, 
som de sælger til deres forældre ved et arrangement i klassen eller på foræl-
drenes arbejdsplads. For eksempel de her skønne påskekyllinger. 

Se en lille film om, hvordan I gør på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

Det skal I bruge:
♥ Hvide vatæg eller flamingoæg
♥ Gul maling og pensler
♥ Fjer i forskellige farver
♥ Øjne
♥ Orange papir eller pap
♥ Orange piberensere
♥ Lim og saks
♥ Små træpinde

Hvor lang tid tager det?
Omkring 30 til 45 minutter – uden indkøb af materialer.  

Sådan gør I:
♥ Mal æggene gule på den øverste del. Husk zig-zag-mønster, så nederste

del ligner en æggeskal. TIP: Sæt en træpind i ægget, så børnene har no-
get at holde i, når de maler.

♥ Lad ægget tørre i 10-15 minutter.
♥ Lim øjne på kyllingen og lim fjer på toppen af kyllingens hoved.
♥ Klip små, orange næb ud og lim dem på.
♥ Slut af med piberensere som fødder – gerne med tæer!
♥ Lav en hel familie eller en hel hønsegård – hvis I har tid.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/lav-sjove-aktiviteter/paaskekylling/


Bestil en aktivitetspakke
Vi har samlet en aktivitetspakke med blandt andet indsamlingsbøtte, balloner, 
flag, venskabsbånd, fotos, prismærker og plakater.
Bestil den gratis aktivitetspakke på www.sosbornebyerne.dk/skole og I er 
godt på vej til at gøre en forskel for verdens forældreløse børn.

Indbetal nemt jeres donation til SOS Børnebyerne
Du kan nemt og hurtigt overføre indtægterne fra jeres påskekyllinger. Læs 
mere om hvordan på www.sosbornebyerne.dk/skole/saadan-indbetaler-du
Efter endt indsamling sender vi jer et diplom, som I kan hænge op i klassen.
Du og din klasse kan også oprette jeres helt egen online indsamling. Se mere 
på www.sosbornebyerne.dk/skole

Hvis I vil vide mere om SOS Børnebyernes arbejde med udsatte og 
forældreløse børn, kan I bestille et gratis foredrag til klassen. Bestil og 
læs mere om foredraget på www.sosbornebyerne.dk/skole

Tak fordi I har lyst til at gøre en forskel for udsatte 
og forældreløse børn. God fornøjelse!

Bestil et 
gratis 

foredrag!

Har I spørgsmål, så kontakt skoleansvarlig 
Charlotte Henriques på 33 73 02 33 eller  
ch@sosbornebyerne.dk

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/bestil-en-gratis-aktivitetspakke/
https://indsamling.sosbornebyerne.dk/indsamlinger/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/



