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Knut och paketjakten!
Följ med till Frösundaby där ni får träffa tomten Knut och alla hans vänner.
Knut har fått ett uppdrag av Tomtefar och behöver nu er hjälp.
Ladda ner årets julkalender, bygg Knuts värld i LEGO och häng med på en äventyrlig och fartfylld
paketjakt - Hela 24 spännande dagar där ingen dag är den andra lik.
Varje dag består av en saga, roliga och spännande pyssel, lekar eller experiment.
Förutom uppdragen som Knut ger barnen varje dag, så ger vi även lite tips för er som vill lära mer,
utforska och diskutera. Tex har vi lagt in lite svårare ord och uttryck. Passa på att diskutera ordspråk
och gammeldags uttryck. Lär känna Knuts vänner och måla porträtt eller bygg dem i LEGO.
Ni väljer själva vilka delar av julkalendern som passar er bäst.
Innan ni öppnar lucka 1 bör ni läsa igenom materiallistan för vad som behövs för att utföra luckans
uppdrag. Det mesta är sådant som redan finns på de flesta skolor/förskolor/fritids/hem.

Hjälp mig att
hitta alla de
24 paketen
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Så här gör du!
Julkalendern består av tre delar. Bygga
Frösundaby, öppna dagens lucka med
saga och avsluta med att utföra dagens
uppdrag.
Men allra först..
Börja med att läsa upp brevet från Tomtefar och ställ
frågan till barnen: “Vill ni hjälpa tomten Knut och
hitta de borttappade paketen?”
Gör gärna detta någon dag innan det är dags för
lucka 1, den 1 december.
Ville barnen hjälpa till? Då är det dags för första
uppdraget!
1.

Bygg Frösundaby

Den första delen i julkalenderns är att skapa
“världen”-Frösundaby. Det är här Knut och hans
vänner bor och kommer att leta paket. Med en
uppbyggd Frösundaby förstärks sagans handling
och barnen kan lätt följa med till de olika platserna.
Använd gärna kartan som inspiration om vilka typer
av platser som finns med i sagan. Detta går även att
bygga modul för modul, dag för dag eller välj bort
denna del och endast läsa saga, utföra uppdrag och
visa den färdiga kartan.
2.

Öppna dagens lucka och läs sagan

Varje dag öppnas dagens lucka 1-24, och sagan läses
för barnen. När sagan är slut har barnen fått reda på
var Knut hittade dagens paket.
Förflytta er Knut (kan vara LEGO-Knut) i er uppbyggda Frösundaby-värld till den plats där Knut
fann paketet.
Väljer ni att bara läsa sagan Knut och paketjakten kan
du göra det här till en liten mysig stund för barnen
innan det är dags för uppdraget.

3.

Utför dagens uppdrag

Presentera dagens uppdrag för barnen.
Titta igenom vad dagens uppdrag innehåller i tid,
så ni kommer förberedd.
Varje uppdrag barnen får är kopplat till sagans
handling. Det kan vara lek, ett pyssel, en övning eller
ett experiment.
Säg gärna att det är Knut som ger dem uppdraget,
så här tex:
-Nu vill Knut att ni leker sätt svansen på Kissen..
För att underlätta för er, så har vi satt ihop en lista på
“bra saker att ha” till uppdragen. Se materiallista.
Här kan ni ockå välja att ta bort hela eller delar av
luckornas uppdrag. Ta de uppdrag som passar er
grupp och/eller läs sagan.
Tips till er som gör julkalendern
Förutom uppdragen som Knut ger barnen varje dag,
så kommer här lite tips för er som vill lära mer,
utforska och diskutera.
•
•

•
•
•

Använd gärna sagan för att förstärka språkinlärning. Tex diskutera svåra ord så som: trevar,
andaktsfull, fotfäste, rodnar m.fl.
Vissa ord och uttryck så som ”Nä, men dra på
trissor” är gammeldags, hitta synonymer till dessa
och kanske har barnen fler gammeldags uttryck
att dela med sig av…
Använd luckorna/tomtebreven och leta efter verb,
adjektiv mm.
I luckan om renarna kan ni ta reda på fakta
om renar.
Rita av Knut, Klara, Kissen och de andra i sagan.

Dela gärna med er om era äventyr i Frösundaby!
Använd då gärna hashtag #knutochpaketjakten
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Materiallista!
Här finner ni de material som behövs för
att kunna utföra uppdragen. Det mesta
har ni säkert redan.
LEGO/DUPLO
Aluminiumfolie
Knappcellsbatteri
Gem
Popcorn
Pinne
Pepparkaksformar
Green screen material
Diskmedel
Tråd/garn
Tomteluva Tygstuvar
Majsstärkelse eller potatismjöl
Dl-mått
Bunke
Vatten
Urtvättad glasburk med skruvlock
Liten leksak/pryl
Karamellfärg
Sax
Bröd
Återförslutbara plastpåsar
Påsnitar

Y
B
A
D
N
U
FRÖS

Brickor i 4 färger		
Art. nr: 113303
Växtkort			Art. nr: 77178		
Papper färgat A4		
Art.nr: 43679 Lekolar
Kartong 			
Art.nr: 43530 Lekolar
Pannå				Art.nr: 46338 Lekolar
Akrylfärg			
Art.nr: 41133 Lekoar
Vattenfärg		
Art.nr: 41205 Lekolar
Penslar				Art.nr: 78708 Lekolar
Koppartejp 			
Art. nr: 112041 HOS
Pennor				Art.nr: 42501 Lekolar
Diod (röd, gul och grön)
Art. nr: 115093 HOS
Lim				Art.nr: 26762 Lekolar
Limpistol 			
Art.nr: 49443 Lekolar
Paljetter 			
Art.nr: 45425 Lekolar
BioGlitter 			
Art.nr: 42718 Lekolar
Yogamattor 			
Art.nr: 72020 Lekolar
Piprensare			
Art.nr: 48848 Lekolar
Vattenfast lim 			
Art.nr: 26522 Lekolar
Liten magnet 			
Art.nr: 53568 Lekolar
Green Screen-tyg		
Art. nr: 45630-42 HOS
Självhäftande ögon 		
Art.nr: 48807 Lekolar

