
HITTA RÄTT VÄG
Björnbusen vill till  

Björnbusan och måste ta en 
tur ner för backen.  

Hjälp honom att åka rätt.

A

B
C

RÄTT SVAR: A

Glad sommar!

TVILLINGAR
Två av dessa björnbusar är likadana  

– kan du se vilka de är?

B
A

D
C

Vad härligt med lov och lediga 
dagar! Vi i Branäs längtar faktiskt 
redan efter lite snö. Med pysslet 
för hela familjen en roligare bilresa. 
Klura ut frågorna tillsammans eller 
utmana varandra.

VILKA ÄR VI?
Vi är ett par.

Vi ser nästan likadana ut.
Vi tar oss fram bredvid varandra. 

Vi är med både i backen  
och restaurangen.  

Vi blir aldrig mindre än  
vi är – ändå kan vi ibland  

bli för små.

VEM ÄR JAG?
Jag har tänder  

men jag kan inte bitas.
Jag kan inte gapa 
heller, för jag har  

ingen mun. 
Men inne i din mun  

är jag ofta. 

KLURIGHETER

ROLIGA GÅTOR
1. Större och större
Vad är det som blir större och större ju mer 
man tar bort?

2. Matteboken
Varför är en mattebok så ledsen?

3. Dina händer
Om du har sju äpplen i din högra hand, och fem 
äpplen i den vänstra handen, vad har du då?

T E F A T

ORDFLÄTA

RÄTT SVAR: VILKA ÄR VI: PJÄXOR. 
 VEM ÄR JAG: GAFFEL. 
 TVILLINGAR: A och C. 
 ROLIGA GÅTOR: 1. HÅLET. 2. MASSA PROBLEM. 
3. EXTREMT STORA HÄNDER.



APELSIN ELLER CITRON
Välj först om ni håller på Apel-
sin eller Citron. Vinka sedan till  
människorna i bilarna ni möter.

De som vinkar tillbaka är  
”apelsiner” och de som inte 
gör det är sura ”citroner”.

Först till 20 vinner.

NÄSTA BIL
Gissa färgen på nästa bil.

FÄRGLÄGG OSS!

LEDTRÅDAR
1. Titta omkring i bilen och  

upptäck vad som finns. 
2. Välj vem som ska börja. 
3. Den som börjar lämnar tre  

ledtrådar om något i bilen. 
4. Den som gissar rätt får fort- 

sätta och gissar man fel få den  
andra komma på en ny sak!

FARFARS ROSTADE KALSONGER
Någon börjar och ställer en fråga till valfri 
person i bilen, t ex "Vad använder du som 
örngott?" Den som får frågan ska nu hål-
la sig för skratt och svara "Farfars rostade 
kalsonger". Klarar personen att hålla sig 
för skratt så fortsätter man ställa frågor  
tills han/hon brister ut i skratt.

Om man skrattar när man blir tillfrågad  
är det ens egen tur att ställa en fråga. 



Alla deltagare får varsin bricka. Spana 
sedan ut genom bilrutan och se er om-
kring. Så fort man får syn på en av sina 
siffror, kryssar man över den på brickan. 
När alla siffror i en rad eller en kolumn 
och sedan hela brickan är överkryssade, 
ropar man: Bingo!

Den som först får bingo vinner.
Spelet fortsätter tills alla har fått bingo.

BILBINGO    50        28         1       100      15

     5         73        18        34       2

    70        90       14        85       12

    40       46         8        92       38

    58       62        25        10      80

    25       94         6        30       46

    16       85         7         40        2

    90       50         1        62         5

    63       74        18       14        70

    52       68       100      10       80

    10        22         1       100      72

    98       36        20      66         2

    70         5        40        14       52

     8         77       80        18        8

    25       50        28       89       47

    25       28       100      96       14

    46       85       70        48        6

     2        14         55       62       90

    50       30        64        7        70

    30        12       84       25       34

KOLLA REGISTRERINGSSKYLTAR
Man kan ha mycket roligt genom att  
kolla registreringsskyltar på mötande  
eller passerande bilar. Man kan t.ex. ha en 
tävling där man ska hitta alla bokstäver i 
sitt namn, eller registreringsskyltar som 
börjar på alfabetets alla bokstäver eller  
alla siffror.

KAN 428

MGO 658

OXS 792


