
BØRNEKLUBBEN
DIn helt egen e-bog 

masser af koalasjov og inspiration

PRINT MIG UD 
& HÆFT MIG SAMMEN



Denne bog tilhører

Du er mega koalacool!
Velkommen i

BØRNEKLUBBEN



VELKOMMEN I BØRNEKLUBBEN
Hej! Jeg hedder Kuno, verdens sødeste koala og 
maskot i Esbjerg Storcenter. 
Jeg er glad for at du vil være med i min børneklub og 
derfor får du en bog af mig, med en masser af  sjov og 
inspiration.
Der er også nogle sider som er helt dine egne, hvor du 
kan tegne, male og skrive mm. 
Jeg glæder mig til at se dig ude i Esbjerg Storcenter, og 
måske endda få en krammer af dig.

Hvis du holder godt øje med vores Facebookside 
@esbjergstorcenter og vores hjemmeside 
esbjergstorcenter.dk, kan du se hvonår jeg kommer i 
Centret og besøger dig.
 
Jeg lover at sende dig en email, når der sker sjove ting 
for børn herude. 
Vi ses!
KRAMMER FRA KUNO



LIDT OM DIG

Hvor gammel er du?

Hvad er din livret?

Hvad er din ynglingsmusik?

Hvad er din ynglingsleg?

Hvilken farve er din ynglingsfarve?

Hvad kan du bedst lide at lave når du har fri?

1: læse en bog med din mor eller far
2: lege med dine venner
3: bage en kage 

Har du et kæledyr? 
hvis, hvad hedder det så?



MAL EN KOALA



MAL EN KOALA



MAL EN KOALA



FORSLAG TIL SJOVE LEGE
Nogle gange kan det være svært at finde på hvad man 
skal lege. Enten alene eller sammen med sine søskende 
eller venner. Her har vi samlet nogle forslag, som med 
garanti bringer smilet og sveden frem på panden.
Du kan sammen med din mor eller far læse på nettet 
hvad legene går ud på.

· Stopleg

· Kopidans

· Løbe med æg

· Huskeleg

· Kongens efterfølger

· Dåsekast

· Sækkevæddeløb

· Gemmeleg



SKRIV FORSLAG TIL SJOVE LEGE
På denne side kan du skrive dine egne forslag ned til 
gode lege. Dem kan du altid hive frem nar du ikke ved 
hvad du og dine venner skal lege.



KUNO´S LIVRETTER
Altså, jeg ved ikke med dig..men jeg har nogle livretter 
som jeg bare elsker at lave sammen med min familie.
Jeg elsker jo eucalyptusblade, men også en masse 
andre lækkerier.  Dem får du her, så kan det være du skal 
prøve at lave dem sammen med din familie. Jeg lover 
det smager mega lækkert!. 

MADPANDEKAGER MED FYLD
Køb nogle lækre grove madpangekager og put det fyld 
i du elsker allermest. Det kan være oksekød eller kylling 
og alle dine ynglingsgrøntsager.

SPAGHETTI BOLOGNESE
Det er altså altid lækkert!. Jeg kan godt lide den med 
oksekød, en rigtig god tomatsause, gulerødder og 
selvfølgelig masser af ost. Nogle gange laver jeg den 
også med kødboller i.

HJEMMELAVEDE KYLLINGENUGGETS 
Det er slet ikke svært. Man skal bare bruge nogle 
gode kyllingebryster, æg, mel, rasp, mælk og evt. lidt 
paprika hvis man kan lide det. 

Kig i opskriftbøger med din mor og far. 
Der er så meget lækkert og sundt mad, som også er 
sjovt at lave. Maden smager bare bedre når man selv 
har været med til at lave det.



DINE EGNE LIVRETTER
Skriv dine egne livretter ned på denne side. Dem kan du 
også altid hive frem hvis I mangler inspiration til 
aftensmaden. 



HÅBER VI SES
Krammer fra Kuno 


