
Dag 5
-Kom nu Kissen! ropar Knut och suckar

 för sig själv. Kissen, Kiiiissen! 

Komsi komsi.. lockar han. Men ingen Kisse kommer. Nähä, då får jag 

väl äta frukost själv då tänker Knu
t och går fram till kylskåpet. 

Tänk om bara katter kunde lära sig klockan
, så mycket enklare det 

skulle vara då. Klockan 7.30 äter vi
 frukost, 

klockan 12.00 lunch och så middag vid 18.00. 

Då skulle jag slippa stå här var evi
ga dag och vänta på att Kissen 

behagar komma tänker han för sig själv. 

Då kan ju Kissen använda klockan p
å stora torget och komma lagom till 

måltiderna. Men så länge får jag väl nöja mig med mitt eget 

sällskap tänker Knut och häller mjölk i sin redan svalnande gröt. 

Efter en stärkande frukost och ko
rt promenad runt huset sätter han 

fart mot uthuset där han sett Kissen gr
äva i snön sent i går kväll. 

Och mycket riktigt sitter kissen där, nöjd
 och glad, och bredvid honom 

i snön ser Knut en liten grön pak
etbit sticka fram. 

-Men kissen du har ju hittat det 5:e 
paket! säger han och tar upp 

den jamande katten i famnen. -Duktig Kisse, säger Knut oc
h stryker 

katten över ryggen och släpper åt
er ner katten i snön och börjar m

ed 

kattens hjälp gräva fram paketet. Knut borstar av adressla
ppen 

och läser. -Amira Muhani , Östergatan 67, FrösundaBy. 

-Tack för hjälpen, säger Knut och 
katten jamar till svar. 

-Nu går vi in och får i oss lite mat. När katten hör ordet mat rusar 

den framför benen på Knut som tappar både balans och paket. 

Knut skrattar och rufsar katten i p
älsen. 

-Din buse, alltid lika hungrig. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Klipp ut klocka samt visare.

• Färgat papper
• Jungfruben/påsnitar
• Klister/lim
• Sax

Tick tack, tick tack.. vad är klockan?  
Idag ska vi träna på tid!
Skriv ut mallen på klocka samt visare. Mall finns att skriva 
ut här: https://lektionsbanken.se/lektioner/klockan/
Där finner du även lektionsövningar och tips för  
detta ändamål.

• Dekorera klockan efter eget tycke. 
Sedan är det bara att börja snurra på 
visarna.

• Limma på baksidan av klockan 
och fäst på valfritt färgat papper. • Gör hål för en påsnit,  

i både visare och klocka. 
Trä sedan igenom och spänn  
fast på baksidan.

Hur ser en dag ut?
Få barnet att reflektera över vilka tider en går upp, äter frukost, 
går till fritids/skolan etc.

Gör ett eget schema
Låt barnet gör ett eget schema. Tex; Klockan XX.XX läsa, 
klockan XX.XX leka osv.

Alternativa uppgifter:

https://lektionsbanken.se/lektioner/klockan/

