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Knut vaknar med ett ryck! Vad hade egentligen h
änt igår?

 Han minns genast Tomtefars brev och de 24 paketen. 

-1 paket hittat! säger han högt fö
r sig själv samtidigt som den kolsvarta 

katten Kissen hoppar upp i sänge
n och stryker sig med nöjd min 

mot Knuts ena axel. 

-Ja, ja.. du ska få mat, svarar han den påflugna katten.
 

Med frukost i magen hoppar Knut i t
omtetofflorna och är redo för paket

 nr 2. 

-Om jag vore ett paket, var skulle jag 
gömma mig då? säger han högt för 

sig själv och Kissen svarar med ett högt mjau. 

-Ska du hänga med ut? frågar Knut och vänder sig
 mot Kissen. 

Kissen sticker ut nosen genom ytterdörren och ryggar genast till
baka när den 

kalla luften sprider sig i hans nos.
 -Ok, stanna inne då din frysråtta, sä

ger 

Knut skrattandes när han stänger 
ytterdörren efter sig. 

Jag vet vart jag ska gå tänker han
 och sätter med bestämda steg fart mot 

droppgrottan. Grottan kallas så fö
r att där hänger de mest sagolika 

isdroppsformationerna man kan tänka sig. Knut smyger in i grottan och 

tittar upp. Där finns långa, korta, b
reda, smala istappar som fyller hela 

grottans tak. Han speglar sig i de
n vackra glansen och i ena ögonvrå

n ser 

han en röd/vit låda sticka fram. 

-Jippi! Ett paket till, säger han oc
h rusar fram till paketet. Där han läser: 

Aline Shuhami, Vattugatan 45, Frösundaby. 

Nöjt stegar han ut ur grottan med paketet under armen. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Forma en isdroppe av aluminiumfolie.

• Aluminiumfolie
• Klister/lim
• Glitter/paljetter
• Snöre

Tänk vad naturen är häftig! Plocka fram allt material. 
En papptallrik eller dylikt undertill kan vara att föredra, då 
glitter har en förmåga att hamna överallt.

• Rulla, snurra, häll och/eller placera 
glittret på droppen efter eget tycke.

• Häll glitter/paljetter på en tallrik.

• Limma/klistra på isdroppen.

Hur blir istappar till?
Varför är en istappe genomskinlig?

Kan man bygga av is?
Visa gärna bilder på ishotellet eller häftiga isskulpturer

Alternativa uppgifter:

• Fäst ett snöre på droppens 
topp och vips! så har ni 
skapat en fin isdropps- 
formation!


