
Dag 7
Mjau Mjaau ..

-Ja, ja Kissen, säger Knut med knagglig röst. Han sväljer och kä
nner en ömhet i 

halsen som han inte kände igår. Nej, tänker h
an tyst för sig själv. 

Jag kan ju inte gå och bli sjuk nu 
när jag har ett sådant viktigt upp

drag att 

fullfölja. Kissen vandrar upp och ne
r på stackars Knuts mage. 

Mjau, mjau fortsätter han och till slut förs
tår den krassliga Knut att det är 

dags att kravla sig upp ur sängen
 och ge den hungriga katten mat. 

Knut släpar sig upp ur sängen oc
h hasar fram till den stora burken med 

kattmat som står på den blåa bänken i köket. 

-Mjau mjaaaau, jamar Kissen och stryker sig nöjt mot Knuts ben. -Såja, såja! 

lugnar Knut den hungriga Kissen. N
u går jag och lägger mig igen säger han till 

katten och kryper sedan ner igen 
under det varma täcket. 

Två timmar senare vaknar Knut av att katte
n står på hans mage igen. 

-Nä, nu räcker det, nu får du gå u
t, säger han högt till katten och r

eser sig. 

Katten svassar efter med snabba steg och så fort ytterd
örren stängdes la sig 

Knut i sängen igen med täcket ända upp till öronen. Yt
terligare en timme gick 

och Knut vaknar med ett ryck. Något lät så förfärlig
t utanför fönstret. 

Ett släpande ljud och sedan några 
mjau. -Men vad har du nu gjort Kissen? 

suckar Knut och går återigen med trötta steg mot ytterdörren. Förvånat ser 

han ner på den snötäckta katten s
om i munnen har ett sådant rött snöre s

om 

inte verkar vilja ta slut. Knut kan 
se tydliga släpspår i snön och föl

jer dessa 

runt husknuten och vad ser han in
te där? Jo, i snörets ände sitter 

ett paket 

med texten. Till: Hamid Tauriq, Bäråsvägen 33B, Frösundab
y 

-Men Kissen, vilket slit! Du är bäst! 
Berömmer Knut och tar upp både katt 

och paket i famnen och stänger dörren efter sig. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Ta tre eller fler brödskivor, skicka runt 
en skiva och låt barnen ta på skivan. 
Lägg i en påse.

• 3 eller fler brödskivor
• Tvål och vatten
• Handsprit
• Plastpåsar (lika många påsar som skivor bröd.

Tvätta, tvätta bort...din dumma bacill..stackars sjuka Knut.
Vad fäster baciller på? Kan man se bakterier?
Varför är det bra att tvätta händerna?
Ställ hypoteser till barnen och gör sedan experimentet.
Detta tar några dagar för att kunna påvisa effekten.

Experimentet går ut på att visa vikten av att  
tvätta händerna.

• Ta fram påsarna efter ett par dagar. Ganska äckligt, eller hur?

• Barnen ska nu tvätta händerna. 
Skicka runt en ny brödskiva och 
låt barnen ta på skivan för att 
sedan lägga den i en påse.

• Låt barnen gnugga händerna  i 
handsprit och upprepa  
föregående procedur.

Har våra arbetsredskap bakterier?
Använd er av en ytterligare brödskiva och gnugga brödet på en lärplatta. Påvisa att bakterier finns överallt.

Hypoteser.
Fortsätt ställa hypoteser till barnen. Vilket bröd samlar mest bakterier? Var är störst chans att bli smittad?

Visa film.
Visa gärna en film om hur man tvättar händer korrekt https://www.youtube.com/watch?v=81St8qGRbM8  
och hur man ska hosta och nysa i armvecket för att minimera spridning.

Alternativa uppgifter:

https://www.youtube.com/watch?v=81St8qGRbM8

