
Bamsekrig af Daniel og Simon  
Der var engang en ond kanin og den lavede 3. ver-
denskrig og så gik de i krig mod isbjømebaserne. De 
kaster med legetøj og bolde og nødder og små rosin-
stykker. De flyver i legetøjsfly og så mødte isbjørne-
ne rensdyrene og de blev venner og så hjalp rensdy-
rene med at gå krigen og så vandt rensdyrene og 
isbjørnene krigen fordi rensdyrene kom med på is-
bjørnenes hold.  
 
 
Bamsehygge af Simone, Zenia og 
Asma  
Hvad er du bange for? 
Emma: En tyv 
Hvad er den uhyggeligste film du har set? 
Daniel: James Bond 
Hvad er det uhyggeligste du har oplevet? 
Lasse: James Bond film 
Hvad er det uhyggeligste du har set? 
En gyserfilm... 
Hvordan hygger du dig? 
Amanda: Med at høre en historie 
Hvad hygger du dig med? 
Asta: spiser pop corn og går i biografen 
Hvordan hygger du dig? 
Frida: Med andre bamser 
Hvad spiser du når ud hygger di`? 
Sofie: pop corn  
 
 
Bamsefødselsdag af Christian og 
Frederik  
Først leger bamserne de leger ståtrold og leger kat-
ten op og stege nu får vi hotdogs nu får de is og nu 
skal de på skatte jagt så får de slikposer så fik de 
gaver det var slikkepinde som isbjørnen fik og 
blyanspidser som benny bogorm fik  
 
 
Bamselege af Asta og Sara  
Det er hyggeligt at lege gemme for bamser. Vores 
bamser kan godt li at lege dåse når det er mørkt 
Astas bamse kan god li og lege med ælling. Saras 
bamse kan godt li at rulle i mudder.  
Hvordan er en god leg? 
Zenia: byen sover 
Hvordan er en dårlig leg? 
Mette: når jeg kaster rundt med bamsen 

Hvordan leger man en god leg? 
Mie: lege gemme 
Hvordan leger man fødselsdag? 
Frederik: lege ståtrold 
Hvrdan leger man købmand? 
Amanda: sælger kylling.  
 
 
Sigurds Bjørnetime af Troels og Jep-
pe  
I Sigurds Bjørnetime er der masser af bamser. Der 
er en elefant og pillefingrene. nogen gange i sgurds 
bjørne tim kommer der bamse teater nogen gange 
kommer der også morfinger og far finger og lillefin-
ger. der er også tvavisen-god aften og så synger han 
og bjørnen falder i søvn. Nogen gange kommer der 
også musik. nogen gange kommer der også film. 
Sådan er sigurds bjørnetime slut.  
 
 
Bamsetøj af Frida  
Hvad bruger din bamse som tøj? 
Asta: bågser og kjole 
A.B: går med shorts 
Amanda: går med bågser og skjorte og sveter. 
Mette: tøklede og tråje 
Emma: hånklæder og tråje 
Mie: bæbydrakt og hajesmæk 
Johanne: Kjoler og alt tåj 
Simone: Man kan bruge svajbukser en striped rød og 
hvid kjole.  
 
 
Bamsebryllup af Amanda og Mie  
Når bamser holder bryllup skal mændene have slips 
og en sort hat på og pigen skal have krone på og 
halskæde og brudeslør - bamserne giver ring - bryl-
lupslagkagen skal være meget god - der kommer 
mange gæster.  
Hvad laver man til et bamsebryllup? 
Zenia: man danser 
Emma: bamsebryllup går i kirke 
Asta: stille musik 
Frida: man bliver gift 
Frida: man hygger  
Man har fint tøj på man synger sange. der er nogen 
der holder tale og kaster med ris.  
 
 



Bamseby af Jonas og Lasse  
Der var engang en by hvor der kun boede bamse-
hunde og bamsefugle. Byen hedder bamsedalen og 
der var en sø, hvor vi skulle. Det var det eneste vand 
vi havde i dalen. Det var en stor sø. Det var stort set 
kun en kunstig men heldigvis havde de en vandhane 
kun en i hele byen Der katte der jagtede fuglene 
Fuglene fløj op i luften hundene svømmede over 
vandet for at fange kattene kattene blev bange og 
løb væk.  
 
 
Bamsemiddelalder af Thomas og Er-
dem  
Der var engang en lille bamse. Hans skulle krig for 
han skulle dræbe en drage ellers kunne han ikke 
være en rigtig ridder - og han havde nogle mand 
med sig... så mødte han dragen og så blev han me-
get bange så gik han i krig med sine mand og de 
havde en hund med og en der Orville og så blev 
han....  
 
 
Bamsesport af Sofie og Frida  
Kan være forbold og balet og tenis, basket, karate, 
håndbold, ridnin, gymmnatsik, scuas, svømning, 
dans, løbning, stanspring, længtespring, musik, bo-
ling, kålin, stå på ski, bogsnig, håbi, skkihop, sygling, 
viednamesisk sport der er en dems og ovenpå er der 
en fjer og man må brue hele kroppen.  
Hvad laver din bamse til sport? 
Emma: skuder til bolden 
Mette: Skore mane mål 
Amanda: saltomotaler 
Mie: skore mål 
Daniel: gumatik kolbåter 
Sara: låbning 
Julie: låber  
 
 
Bamseferie af Julie og Johanne  
Jeppe: Den bader og soler sig og spiser fisk 
Sara: Den slikker sol og bader og spiser is 
Lasse: Den leder effeter kød 
Emma: slikker sol og spiser is og for drinks 
Mette: slikker sol og bader og drikker drinks 
Troels: den for is ude og bade og spiser slik 
A.B: danser tarngo og spiser panekager 
Ella: Den bader i havet og spiser is 

Simon: Den bader og hykker sig 
Frederik: spiser is og den laver kage 
Asta: bader og slikker sol og går på restorang 
Sofie: slikker sol og drikker drinks 
Thomas: spille bold, leger soldatter 
Daniel: bader og går på stranen oppe i de høge klip-
per 
Amanda: soler sig og spiser is 
Frida: hykker sig med anderer grise 
Mie: solor sig og går på stranden 
Zenia: drikker drinks og spiser is 
Jonas: leger med de andre og spiser bøker og bader 
Simone: den soler sig og bader og sipser 


