
Dag 12
Knut fryser där han står i kön till

 Tomtebanken som strax ska öppna för dagen. Idag 
är det ovanligt kallt 

tänker Knut och sparkar med ena tomtetofflan i den vita pudriga snön s
om dalat ner under natten.  

Plötsligt väcks han i sitt dagdrömmeri av en gäll röst. 

-Vi har blivit rånade! Skriker bankto
mten Fia så det ekar över hela torge

t. Vi ha blivit rånade inatt!!.. skrike
r 

hon nu ännu högre. 

Flera tomtar som kommit gående över torget stannar nu 
upp och börjar gå i riktning mot Tomtebanken. 

-Är det sant som hon säger? är det verkligen så...d
et sprider sig ett sorl i kön till b

anken.  

- Men tänk om.. säger Knut högt för sig själv.. 

-Tänk vadå? säger Fia och stirrar u
ppgivet på Knut.  

- Jo...det har ju snöat inatt, börjar
 Knut.. 

- Jaha och vad hjälper det mig när banken har blivit av med alla pengar! säger Fia ilsket.  

- Jo lyssna nu, säger Knut. Om tjuven har rånat banken efter att
 all snö kom inatt så borde vi kunna 

leta upp färska fotspår, hitta peng
arna och fånga tjuven! 

- Ja du kanske har rätt, säger Fia 
något muntrare än förut.  

- Titta här säger Knut och pekar 
på ett par stora och nyupptrampade fotspår. Det här är säkert tj

uvens 

säger han och börjar följa efter fo
tspåren som leder över torget och mot stora skogen. 

-Kom skynda dig Fia säger Knut och bö
rjar nu småspringa över torget i skogens rikt

ning.  

Jag kan lova dig att tjuven har göm
t pengarna här någonstans säger 

Knut. Plötsligt stannar han framför 

en stor sten där spåren plötsligt 
verkar ta slut.  

- Men hur är det möjligt, säger Fia. Tjuv
en och pengarna kan ju inte ha gått

 upp i rök. 

Men här finns ju inga mer spår. 

Knut sätter sig ner på stenen fö
r att tänka. Hur kan det ha gått t

ill? Inga fler spår...

Då slår det honom plötsligt!  

- Ta i här! säger han till Fia och så
 börjar han putta stenen åt sidan 

och mycket riktigt glider stenen fint 

på den glashala snön. Under stene
n i en grop full med granris sticker det fram en säck och ett PAKET!  

- Paketet! Pengarna! Säger de båd
a tomtarna i kör.  

- Paketet, vadå för paket? säger F
ia som precis slängt sig ner på marken för att gräva fram 

säcken under allt granris.  

Till Johan Jermen, Fyrgatan 98, Frösund
aby läser Knut och tar det lilla paket

et i famnen som om det 

vore en liten kattunge. 

- Paket och paket skriker Fia, hjälp
 mig här istället säger hon och försö

ker lyfta den tunga 

säcken ur gropen. 

Tänk vad listig du är, säger hon ti
ll Knut när de står där samlade på torget.  

- Mmm.. tänk, säger Knut generat.  

- Men du, vad är det där för paket fr
ågar Fia nyfiket.  

- Äh, det tar vi en annan gång säg
er Knut och vänder sig om och börjar sakta gå tillbaka till stu

gan där 

Kissen väntar.  

Så var de 12 paket tänker han ...
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Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Visa ett urval av djurens avtryck.  
Låt barnen berätta vilket djur de tror 
eller vet det är. 

• Gå gärna ut utomhus och se om ni kan 
hitta några spår i er närhet. 

• Tillgång till naturen.
• Skrivare eller stor skärm/lärplattaDjur finns omkring oss, även när vi inte ser dem.  

Låt oss kika på de vanligaste djuren vi har i den  
svenska naturen. 
Använd bifogat material och/eller hitta andra eller 
fler avtryck från djur.

Memory.
Skriv ut avtryck i dubletter och spela memory, laminera för bästa hållbarhet.

Fantasidjur.
Skapa ett eget fantasidjur. Hur skulle det djurets avtryck se ut då?

Alternativa uppgifter:
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