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DAGENS ORD: 

Konfekt 
     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 2 kopiark (opskrift på sunde havregrynskugler, konfekt til  
     at farvelægge) 
 

STIKORD, fx: - Det smager sødt 
- Det en slags slik 
- Man kan lave det selv af fx marcipan 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Tal om og smag på sødt, salt og surt mm. og tal om, 
hvorfor nogle ting smager godt og andre ikke godt. 

- Træn finmotorikken, hvis I selv laver/former konfekt. 
- Gå en tur for at samle appetit til lækkerierne. 

RIM OG BOGSTAVER,fx: - Perfekt/konfekt er ikke et ægte rim, men lyden er sjov 
at lege med.  

REMSE, fx: 
 

- Syng ”På loftet sidder nissen” og slut af med  ”…i en 
sæk fuld af blæk med lakridskonfekt”  
eller en af de mange andre varianter.   

SANGE OG BØGER, fx: 
 

- ”Nissebande-sangen”  
- Pyrus’ sang ”Gi’ mig slik” 
- ”Søren Banjomus”  
- ”Vitello tigger en masse slik” (bog) 
- ”Villads fra Valby køber slik” (bog) 

KREATIVITET, fx: 
 

- Lav jeres egen flotte/lækre konfekt, fx sunde 
havregrynskugler (opskrift medfølger) 

- Lav kollager og kunst af slikpapir 
- Farvelæg de mange stykker konfekt (kopiark) 

BAG OM ORDET, fx: 
 

- Snak om hvad konfekt er, og hvad marcipan er lavet af. 
- Konfekt er særlig fint formet slik – hvorfor mon man 

laver det til jul især? Hvilke slags kender I?  

ANTONYMER/ 
SYNONYMER, fx:  

- Slik / godter / lækkerier / guf / knas / … 
- Snak også om sundt/usundt og sødt/surt 

TALEMÅDER, fx:  - Dobbeltkonfekt 
- At have en sød tand 

GÅDER, fx: - Hvorfor er vaniljekranse runde og har hul i midten? 
Så de kan bruges til (h)jul! 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Kopi-ark: Farvelæg den fine konfekt i jeres yndlingsfarver. 
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Sunde havregrynskugler 
 
Lav sunde havregrynskugler 
Følg opskriften på 10-12 kugler, eller prøv at lave dobbelt/halv/tredobbelt portion. 
Snak om, hvor meget af hver ingrediens, I så skal bruge.  
 
Opskriften er fra isabellas.dk og kan også findes via linket/QR-koden her. 
Læg fx en kopi af opskriften til at tage med hjem. 

 
Det skal du bruge til 10-12 kugler: 
 

 
• 200 g friske dadler uden sten 

 
• 3 spsk kakaopulver 

 
• ½ tsk vaniljepulver 

 
• 1-2 dl finvalsede havregryn (alt efter hvor fugtige dadlerne er) 

 
• 1 dl kokosmel 

 
Sådan laver du havregrynskuglerne: 
 
• Blend dadler, kakaopulver og vaniljepulver til en lind masse. 

 
• Bland massen med havregrynene i en skål.  

 
• Tilsæt havregryn lidt efter lidt, til massen kan formes til kugler.  

 
• Form små kugler og rul dem derefter i kokosmel. 

 


