
CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK

Grønland

Afsnit #1

På even tyr i v ilde

På Eventyr  
I Vilde Grønland

MED MILLE GORI

TIRSDAG D. 1. DECEMBER



Se, om I kan løse denne 
gåde derhjemme 

Hvem har den varmeste pels i verden og følger 
nogle gange efter Isbjørnen for at få lov til at 

spise dens rester?

Afsnit #1: På Eventyr  
I Vilde Grønland

I Julekalenderen skal vi lære om bæredygtighed, 
klimaforandringer og kultur og se Grønlands smukke natur. 
Vi skal også møde nogle af de seje dyr, der bor i Grønland.

Hvorfor er Mille taget til Grønland?

Hvilke dyr tror du, vi skal møde i Grønland? 

Har du været i Grønland eller andre steder, 
der minder om Grønland?
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2 
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   Leg videre      derhjemme



Grønland

Afsnit #2

På even tyr i v ilde

Fisken med de  
kæmpestore øjne

MED MILLE GORI

ONSDAG DEN 2. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvor store øjne skal 
din rødfisk have? 

Fortsæt legen derhjemme. Find et glas, en spand 
eller bare en lille to-krone. Tegn omridset på et 
stykke pap, klip det ud, og sæt det på din fisk.   

Afsnit #2:

Mille er taget på fisketur for at fange rødfisk. Rødfisk er en 
rovfisk, der lever af fx småfisk og krebsdyr. Den lever på 
ԆԅԅՔԆձԅԅԅڂ˪ɟͮɟ̿͝ڂɎΰȻɎɟհ͝ڂȐڂɎɟͮڂ˅̿ȘΞɟ̿ڂɟ˱ڂ˪ɟʄɟͮڂˍǵ˱ʄڂˍʡ˱ɟհڂ
hvis du skal fange en rødfisk.  Følg med i dagens afsnit, og 
skriv dine svar ned. 

Fisken med de  
kæmpestore øjne 

Hvad spiser rødfisken?

Hvor dybt er rødfiskehullet?

Hvor gammel kan en rødfisk blive?
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   Le
g vi

der
e 

der
hjem

me



Grønland

Afsnit #3

På even tyr i v ilde

Ankos  
fedtede får

MED MILLE GORI

TORSDAG DEN 3. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvor mange får har Anko?

Hvad bruges fårene til?

Hvad spiser fårene?
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2 
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Fårremsen –  
prøv den med far eller mor 

Derhjemme tager du tid på, hvem der kan sige 
remsen hurtigst uden at snuble i ordene. Den, 

der vinder, slipper for pligter en hel dag. 

Afsnit #3: Ankos fedtede får

Mille besøger Anko, der er fåreavler. Han er den nordligste 
fåreavler i Grønland, og han driver sin fårefarm sammen med 
sin familie og tre fårehunde. Følg med i dagens afsnit, og 
skriv dine svar ned. 

“Far, hvorfor får får får? 
Får får ikke får, får får lam!”

   Le
g vi

der
e 

der
hjem

me



Grønland

Afsnit #4

På even tyr i v ilde

Isskosserne og  
det store isbjerg

MED MILLE GORI

FREDAG DEN 4. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Er du sneklog? 

Gå ind på Pandaclub.dk, når du kommer hjem, 
og prøv den challenge, der handler om sneharen. 

Sneharen bor nemlig i Grønland. 

Afsnit #4: Isskosserne og 
det store isbjerg

Isfjorden er fyldt med iskosser. Iskosser er store isklumper, 
som kommer fra Indlandsisen, hvor de via gletsjere bliver 
skubbet ud i havet. De store iskosser bliver til isbjerge i 
havet. Følg med i dagens afsnit, og skriv dine svar ned. 

Hvorfor skal man ikke komme for tæt på et isbjerg?

Hvorfor ser man kun toppen af isbjerget?

Hvad hed det berømte skib, der sank, fordi 
det sejlede ind i et isbjerg?
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2 
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   Le
g vi

der
e 

der
hjem

me

pandaclub.dk/challenge



Grønland

Afsnit #5

På even tyr i v ilde

I den  
lilleb itte by

MED MILLE GORI

MANDAG DEN 7. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Vil du være  
madspildshelt?

Spørg din mor eller far, om der er to ting 
i jeres køleskab, som er tæt på at skulle 
smides ud. Prøv at se, om I måske kan 

bruge de ting i aftensmaden. 

Skriv navnet på de to ting, I ender med 
at spise i stedet for at smide dem ud: 

Afsnit #5: I den lilleb itte by

Mille er på tur til Kapisillit – en by der er så lille, at den kaldes 
en bygd. Her er der kun én købmand. Fordi der bor så få 
mennesker, holder den kun åbent en gang imellem. Og den 
har kun få varer, som byens beboere må deles om. 

Hvad betyder Kapisillit?

Hvad kan man i det store, gule fælleshus?

Hvorfor hedder det en bygd?
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2 
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   Fortsæt 

derhjemme

Skriv her!

Skriv her!



Grønland

Afsnit #6

På even tyr i v ilde

Det store  
forureningsmonster

MED MILLE GORI

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



   Fortsæt derhjemme
Hjælp med at holde  

naturen ren

Mandag Tirsdag

FredagTorsdag

Søndag

Lørdag

Onsdag

Nu ved du, hvor vigtigt det er at få plastik væk 
fra naturen. Gå udenfor hver dag i en uge, find 
et stykke plastik og smid det i skraldespanden. 
Det kan for eksempel være en plastikpose eller 

en vandflaske. Sæt et kryds for hver dag i denne 
kalender, og bliv en vaskeægte plastikhelt. Så 
venter der måske en medalje d. 15. december.

Afsnit #6: Plastikproblemet

På kysterne i Grønland ligger der plastik og flyder. Når der er 
plastik i naturen, kan dyr spise det, blive syge og dø. Derfor 
skal vi fjerne plastik fra naturen. 

Hvor mange havfugle dør om året på grund af plastik? 

Hvad er mikroplast? 

Kan hvalerne kende forskel på plastik og fisk? 
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Grønland

Afsnit #7

På even tyr i v ilde

Dyrenes hemmelige mor

MED MILLE GORI

ONSDAG DEN 9. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



 Hvem er Havets Moder? 

Hvad kaldes Havets Moder også?

Hvad filtrer dyrene sig ind i, når de kommer 
ned til Havets Moder? 
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   Fortsæt derhjemme
Fortsæt fortællingen

Fortæl historien om Havets Moder derhjemme. Ligesom 
jægeren i Grønland ikke skal fange flere dyr, end han har brug 

for, kan I tale om jeres eget forbrug. Smider I tit mad ud?  
Eller er I dygtige til at bruge det, I har? 

Afsnit #7: Dyrenes hemmelige mor

 I dag undersøger Mille en grønlandsk myte, der hedder 
“Havets Moder”. Den handler om en kvinde, der er obs på, at 
jægerne kun fanger det, de har brug for. 



Grønland

Afsnit #8

På even tyr i v ilde

På med festtøjet

MED MILLE GORI

TORSDAG DEN 10. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvad bruger man den spættede sæl til?

Hvilken sæl er kommet til Danmark?

Hvilke sæler er der flest af i Grønland? 

1 

2 

3 

   Fortsæt derhjemme

Kan du finde ordene? 

Afsnit #8: På med festtøjet

Når man fanger sæler i Grønland, bruger man rub og stub af 
dem. Skindet bliver brugt til at lave nationaldragter, der er en 
vigtig del af kulturen i Grønland. 
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Grønland

Afsnit #9

På even tyr i v ilde

Mille og  
sodavandsfabrikken

MED MILLE GORI

FREDAG DEN 11. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvor mange gange kan en flaske komme frem og 
tilbage mellem kunden og fabrikken?

Hvor tit får Nordgrønland varer om vinteren? 

Har du smagt en sodavand, som man ikke 
kan købe i Danmark?

1 

2 
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Kan du få 
plastikflasken tilbage til 
sodavandsfabrikken?

Afsnit #9: Mille og  
sodavandsfabrikken

På sodavandsfabrikken i Grønland, er de supergode til at få 
rigtigt mange af deres flasker retur. Og det er rigtigt godt for 
miljøet.

Start her



Grønland

Afsnit #10

På even tyr i v ilde

Gak med  
kajak

MED MILLE GORI

MANDAG DEN 14. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvad er det største dyr, man kan fange i en kajak?

Hvad puttede man udenom skroget på 
kajakken i gamle dage? 

Findes der mere end én slags 
grønlændervending?
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3 

Grønlands længste ord 

Nalunaarasuartaatilioqa-
teeraliorfinnialikkersaa-
tiginialikkersaatilil larana-
tagoorunarsuarooq.

Med hele 94 bogstaver, er det her Grønlands 
længste ord. Tag det med hjem og se, om du eller 

nogen i din familie kan udtale det. 

Afsnit #10: Gak med kajak

I gamle dage brugte man kajakker i Grønland, når man 
skulle jage og fiske. Og kajakken er stadig en vigtig del af 
Grønlands kultur og historie. 

   Fortsæt 

derhjemme



Grønland

Afsnit #11

På even tyr i v ilde

Den mystiske kaffe

MED MILLE GORI

TIRSDAG DEN 15. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvad er kamikker?

Hvad kalder man kaffemik på dansk?

Hvornår har man ellers nationaldragten på? 
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2 

3 

Nu er du  
en plastikhelt!

Godt gået. Nu har du fjernet et stykke plastik fra 
naturen hver dag i en hel uge. Her er din medalje, 

som tak for din store hjælp. 

Afsnit #11: Den mystiske kaffe

I dag er det første skoledag i Grønland. Grønland har mange 
traditioner, og første skoledag er en af de rigtigt vigtige 
og festlige. Når man fejrer noget i Grønland, tager man 
nationaldragten på og holder kaffemik – og sådan er det 
også på første skoledag. 

Skriv dit navn her

Klip medaljen ud

   Fortsæt derhjemme



Grønland

Afsnit #12

På even tyr i v ilde

Den gode  
drivhuseffekt 

MED MILLE GORI

ONSDAG DEN 16. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvordan får man normalt grønsager til Grønland?

Hvad er det for en strøm, de bruger? 

Hvad er det, planterne gror i, lavet af? 
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2 
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Plant selv
Det er meget let selv at plante sine grøntsager. Alt, hvad du 
skal bruge, er en lille bøtte, noget jord og nogle kerner eller 

frø. Frøene kan for eksempel være fra karse, peberfrugt, 
avokado, purløg, eller hvad I ellers har i køleskabet.

Afsnit #12: Den gode drivhuseffekt

Det findes meget få drivhuse på Grønland, og Mille 
besøger et af dem. Her dyrkes der blandt andet salat og 
krydderurter. Grønlænderne dyrker fødevarer lokalt, så de 
ikke behøver at få dem transporteret fra andre lande, såsom 
Egypten. Derved spares naturen for en masse CO2.  

   Fortsæt 

derhjemme



Grønland

Afsnit #13

På even tyr i v ilde

Isen der  
forsvandt

MED MILLE GORI

TORSDAG DEN 17. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvor mange procent af isskossen kan man se?

Er transport godt for klimaet?

Hvordan ser man forandringerne af klimaet?
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2 

3 

Kan du gætte ordet?
Afsnit #13: Isen der forsvandt 

Ilulissat Isfjord er den mest aktive gletsjer på den nordlige 
halvkugle. Det er en kæmpe samling af is. Her kan man også 
se, at klimaforandringerne får isen til at smelte. 

   Fortsæt 

derhjemme
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Grønland

Afsnit #14

På even tyr i v ilde

Mille og de  
35 slædehunde

MED MILLE GORI

FREDAG DEN 18. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvilket dyr synes du, slædehundene minder om? 

Kan man køre hundeslæde om sommeren?

Hvad spiser hundene? 
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Slædefører med fantasi 
Gå op på dit værelse. Find noget snor. Stil din stol ud for 

sengen. Bind snoren fast på ryglænet, og sæt dig op i 
sengen. Nu kan du forestille dig, at du er slædefører på 

Grønland, og at du styrer dine egne slædehunde hen over 
havisen i rasende fart. 

Afsnit #14:

Slædehundene er nogle seje hunde, som man bruger til 
at trække slæden med. I gamle dage brugte man især 
slæderne, når man skulle jage. 

Mille og de  
35 slædehunde

   Fortsæt 

derhjemme



Grønland

Afsnit #15

På even tyr i v ilde

De Rundtossede  
isbjerge

MED MILLE GORI

MANDAG DEN 21. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Er det farligt, når et isbjerg vender?

Hvad laver pukkelhvalen, når den er på Grønland?

Hvad er hvid is?
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Vil du med på 
hvalrosmission? 

Gå ind på www.pandaclub.dk, og test din viden 
om hvalrossen i vores adventschallenge nr. 3.

Afsnit #15: De rundtossede 
isbjerge

Der er mange spændende ting i havet på Grønland. Der er fx 
rigtig mange isbjerge. Isbjergene vender sig, og derfor ser 
de forskellige ud. Om sommeren kommer pukkelhvaler også 
på besøg i det Grønlandske hav.

hvalrossen



Grønland

Afsnit #16

På even tyr i v ilde

Så blev det jul

MED MILLE GORI

TIRSDAG DEN 22. DECEMBER

CLUB
PANDA

SE ALLE DE ANDRE SJOVE AKTIVITETER FOR 
BØRN OG FORÆLDRE PÅ PANDACLUB.DKPANDACLUB.DK



Hvilken hval har Mille set?

Hvad har du lært om den grønlandske kultur?

Hvilket dyr ville du helst møde i Grønland?

1 

2 
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Klip din egen 
WWF-julepynt

Afsnit #16: Så blev det jul

Det er blevet tid til sidste afsnit af julekalenderen, hvor vi 
har været rundt omkring i Grønland. Det er et fantastisk land 
med en unik natur, som vi skal passe på. 


