
Sjov leg og læring
på bagsædet!



... i børnehøjde

Vidste du, at FDM er over 100 år gammel? Dengang så bilerne helt 

anderledes ud. Nogle helt uden vinduer og med et ordentligt båthorn. 

Veje og trafikskilte var der ikke mange af. Faktisk var det sådan, 

at man foreslog, at der gik en foran bilen og viftede med et hvidt 

flag, så hestene ikke blev skræmte. (Dengang var der mange flere 

hestevogne end biler). Man måtte også kun køre i bil på bestemte 

veje og på bestemte tider af dagen. Derfor lavede FDM en bilklub 

med regler, der gjorde det nemmere at være bilist 

og trafikken mere sikker for alle.

Den dag i dag har vi både asfalt på vejene og masser af regler og 

trafikskilte. Derfor er det blevet nemmere at have en bil. Men er man 

i tvivl om noget, kan man bare ringe til FDM. Det kan være, hvis man 

har parkeret rigtigt, men alligevel fået en bøde. Eller hvis man gerne

vil købe en ny bil, men ikke ved, hvilken  det skal være. Eller hvis man 

har brug for hjælp, hvis bilen ikke vil starte. Så hjælper FDM dig. 

For FDM er med dig på vejen.

HVAD ER FDM?
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Hej! Vi er dine

Rådgivningsbilen

Fie Fart
Dennis Donkraft

Mads Motor

Vejhjælpsbilen
Oplevelsesbilen

Hej med dig, 
jeg hedder Fie Fart.

Jeg er helt vildt god 
i trafikken. Jeg vil så 

gerne hjælpe dig, så lad 
mig lære dig alt, hvad 
jeg ved. Så kan vi køre 
sikkert rundt sammen. 

Er du klar?

Goddag goddag, 
Dennis Donkraft 
her. Når bilen går i stå, 

så kommer jeg trillende, 
lige så hurtigt jeg kan, og 
hjælper dig. Måske har du 
allerede set mig på vejene, 
når jeg har været på tur?

Hej hej, 
jeg er Mads Motor.

Sammen med mig får 
du meget mere for dine 
lommepenge. Hop ind, 
så tager vi i Tivoli og 

prøver alle rutsje-
banerne, og bagefter får 
vi kørekort i Legoland. 

Vil du med?



BILBINGO
Bilbingo er et spil for to. På køreturen holder hver spiller øje med de ting, 
der er i kasserne nedenunder. Når du ser en af dem, skal du sætte kryds 
hen over tegningen. Den spiller, der først har sat kryds over fire ting på 

stribe, har vundet.



Vidste du, at nogle nye biler er så gode, at de selv kan 
bremse for fodgængere, cyklister og børn i trafikken?



SKILTEQUIZ
I quizzen skal du skrive ud for hvert billede, hvad trafikskiltet betyder. 

Du kan se alle de rigtige svar nederst på siden (på hovedet).

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

1. Indkørsel forbudt.   2. Børn.   3. Parkering.   4. Vejarbejde.   5. Tættere bebygget område.   6. Vending forbudt.
   7. Lufthavn.   8. Hastighedsbegrænsning 50 km/t.   9. Advarselstrekant.   10. Overhaling forbudt.

  11. Busholdeplads.  12. Tankanlæg.

Kgs.Lyngby



Vidste du, at man ikke får ondt i fødderne af at sparke dæk? 
Det er bare noget, de voksne kalder det, når de ser på ny bil.

FIND VEJ
Hjælp vejhjælpsbilen Dennis Donkraft med at finde frem 

til den røde bil, som har fået punkteret sine dæk.



Vidste du, at når bilen ikke vil starte, bliver den hentet 
af et fejeblad? Det kalder man den bil, der kommer fra 

FDM vejhjælp og henter bilen.

FIND 5 FEJL
Kig på de to billeder af Mads Motor på vejen, og find de 

fem ting, som mangler på det nederste billede.



1 FRI IS

Knuthenborg 
Safaripark

Knuthenborg 
Safaripark

BonBon-Land

Egekilde

Aqua Akvarium
& Dyrepark

Gælder 1 barn mellem 3 og 11 år 
og kun i følge med en betalende voksen. 

Gælder 2 børn mellem 3 og 11 år 
og kun i følge med en betalende voksen.

Gælder 1 barn mellem 3 og 11 år 
og kun i følge med en betalende voksen. 

Gælder 1 barn mellem 3 og 11 år 
og kun i følge med en betalende voksen. 

Gælder 1 Egekilde-vand uden brus til 5 kr. 
+ pant. Kan indløses på Shell-tankstationer.

Gælder 1 barn mellem 3 og 11 år 
og kun i følge med en betalende voksen. 

Gælder 1 lille BonBon-gave, som 
udleveres i BonBon-Lands servicecenter.

Gælder et børneisbæger 
med softice eller 2 kugler is pr. kupon.

1 LILLE 
GAVE

FRIBILLET
1 BARN

FRI-
BILLETTER
2 BØRN

FRIBILLET
1 BARN

FRIBILLET
1 BARN

FRIBILLET
1 BARN

Jesperhus 
Blomsterpark

KØB EN VAND 
TIL KUN 5 KR.

Det Sorte
Geomuseum

Oplevelsescenter Vestvolden

Ejbybunkeren



Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra
27. april til 21. oktober 2018

Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra 1. december 
2017 til 1. december 2018

Kuponen gælder fra
27. april til 21. oktober 2018



Vidste du, at nye autostole bliver testet to gange 
om året, så børn kan sidde sikkert i bilen?

MAL EFTER TAL
Farvelæg Fie, Dennis og Mads efter de farver, 

der er vist i bunden af tegningen. 



HVEM SKAL TANKES?
Følg vejene for at finde ud af, hvilken af bilerne der skal tankes. 

Sæt kryds ud for den bil, som kører hen til tanken.



PRIK-TIL-PRIK
Tegn fra prik til prik, og gør tegningen færdig. Kan du gætte, hvem det er?

Farvelæg tegningen, når du har tegnet færdig.

Vidste du, at nye biler bliver smadret for 
at se, hvor sikre de er, hvis der sker et uheld?



TEGN BILEN FÆRDIG
Hjælp Fie Fart med at tegne hendes bil færdig, så hun kan komme ud på vejen igen. 

Du kan farvelægge hende i din yndlingsfarve eller lave flotte mønstre.

Vidste du, at det er farligt, når voksne kører bil 
og taler i telefon samtidig?

Hjælp mig med 
at blive klar til at 

komme ud på 
vejen igen!



FORBIND DE RIGTIGE
Fie, Dennis og Mads har mistet deres dele. Hjælp dem med at 

finde dem. Forbind de rigtige bildele med den rigtige bil.
(Pssst. Se bagsiden for hjælp).



Følg os, og del dine oplevelser 
fra køreturen på Facebook 

eller Instagram:

#meddigpåvejen


