
Dag 1

Idag vaknar Knut tidigt. Han sträck
er på hela kroppen så som han 

gör varje morgon. Katten Kissen som ligger bredvid honom vaknar till 

av Knuts morgongymnastik. Katten tittar trött på tomten, gäspar och 

lägger ner huvudet igen. Men Knut har inte ro till att somna om, 

för idag är det första dagen för h
ans uppdrag från Tomtefar. 

Tomten Knuts paketjakt, tänker han o
ch fnissar för sig själv. 

Med varm choklad och gröt i magen känner han sig redo för sitt 

första äventyr. 

- Dags att börja leta Knut, säger 
han högt för sig själv. Men vart, 

tänker han när han kliver ut i fars
tun. Han står där ett tag och titt

ar 

sig omkring över Tomteby, sedan börjar han sin färd. 

Han går över den frusna ängen dä
r det på sommaren brukar vaja vack-

ra vallmon, blåklint, smörblommor och solrosor. Han ser sig omkring, 

som en ivrig dektetiv spanar han över 
ängen och skannar varenda vrå.

Plötsligt, vad är det han ser..? Kn
ut springer fram och halkar nästan 

så ivrig som han är. Det är inte lätt att sprin
ga med tomtetofflor 

över isiga ängar. Väl framme ser han, ett paket adresserat ti
ll:

 Sara Strömfors, Husgatan 1 Frösundaby. 

-Jaa! Ropar Knut högt för sig själ
v, första paketet hittat!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Lägg blommorna/växterna i en 
plastbytta och häll över vatten.

• Blommor
• Plastbytta 
• En bricka
• Vatten/vattenkanna
• Kallt väder och/eller en frys

Leta reda på blommor eller andra växter.  
De kan även vara vissna. Detta kan komma att 
bli lite blött, tänk på att vistas utomhus eller på 
en plats där lite vatten inte gör något.

• Ta ut isen ur byttan på en bricka 
ochv skåda det ni skapat. Man kan 
hälla lite vatten på kreationen för 
att få en klarare vy av blommorna/
växterna.

• Placera byttan i en frys eller 
utomhus, tänk på att det måste 
vara minusgrader ute för att 
vattnet ska kunna frysa.

• När det gått ca 1-2 dygn plockar 
ni fram byttan och vips så har ni 
skapat en vacker iskreaktion

Hur ser blomman ut?
Titta på växtens delar och rita av. 

Pressa blomman!
Gör ett fint vykort med hjälp av växtkort art nr: 77178 eller papper och plast. 

Måla! 
Använd gärna akvarell- eller vattenfärg. 

Dröm er bort till en sommaräng.
Sätt på musik eller en inspirationsbild/film från Youtube. Låt 
barnen drömma sig bort till en varm sommardag och en vacker 
sommaräng. 

Alternativa uppgifter:


