
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:



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!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Starta med att måla en mörk nyans 
som bakgrundsfärg på pappret/ 
kartongen eller pannån.

• Papper, kartong eller pannå
• Akrylfärg eller vattenfärg
• Penslar
• Glasspinne/skrapa

Vilket mästerverk himlen kan skapa! 
Ställ frågan till barnen: Har någon sett ett norrsken?
Ta fram allt material.
Innan konstnärerna sätter igång kan denna film visas där 
man får en förståelse vad just ett norrsken är.
https://youtu.be/FL8NGgOT7l0
(film från Rymdstyrelsen)

• Använd samma färg som användes till 
bakgrundsfärg och måla träd- och/eller 
bergstoppar framför.

• Ta valfri nyans och börja måla 
norrskenet (använd akrylfärg för 
bästa resultat).

• Skrapa färgen uppåt i en 
“släpande” effekt.

Inspiration?
Se denna film: https://youtu.be/qAFOzeiUklk

Man kan även..
..använda sig av oljepastellkritor och skrapa fram ett norrsken. Se denna film som inspiration:  
https://www.youtube.com/watch?v=nlifxoO5KVw

Alternativa uppgifter:

• Vill en ha stjärnor? 
Skvätt på med vit färg.

https://youtu.be/qAFOzeiUklk
https://www.youtube.com/watch?v=nlifxoO5KVw


Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Ta ett A4 ark och vik det på hälften. 
Rita ett trafikljus på framsidan.

• Papper A4
• Koppartejp
• Pennor
• Diod (röd, gul och grön)
• Batteri
• Gem

Rött, gult och grönt, tillverka ett eget trafikljus!
Dela in barnen i par eller var för sig. Fördel att arbeta i 
par är att man tillsammans löser eventuella problem.
I vilken ordning kommer färgerna? Vad är plus och minus 
på batteri och dioderna?

• Vik upp kanten mot batteriet.  
Koppartejpen ska ha kontakt med 
batteriet från båda sidorna. Tänk på att 
plus-sidan ska ha kontakt mot samma 
sida som plus“spröna” för att få detta 
att fungera.

• Det kan vara till sin fördel att klämma 
åt pappret och batteriet med ett gem 
för att lättare behålla kontakten.

• Tejpa fast koppartejp på insidan 
av arket (enligt bild). Så det 
bildas en sluten krets.

• Tryck igenom dioderna från 
framsidan och spänn fast. 
Att tänka på: lysdiodernas ben 
har två poler. Plus-ben tillika 
minus-ben ska vara på samma 
remsa.

• Pressa pappret neråt på båda sidorna. Benen får då kontakt 
med koppartejpen och dioden lyser! Lysande gjort!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Klipp ut klocka samt visare.

• Färgat papper
• 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/


Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita upp ett tomteansikte på  
ett papper eller använd mallen.

• Papper
• Pennor
• Limpistol (för bästa resultat)/lim
• Popcorn (färdiga eller micro)
• Bunke/skål/påse
• Tomteansikte (mall finns)

Popcorntomte, smaskigt! Vi använder popcorn och skapar 
tomte-skägg, här ska dekoreras!
Antingen kan barnen rita upp ett eget ansikte, eller så  
används mallen på tomteansiktet.
Tänk på att ha popcorna färdiga när pysslet sätter igång.

Passa på att ha popcorn-mys och gör det 
till en rolig och smaskig stund. Kanske kan 
ni se en mysig julfilm.

• Värm limpistolen/ ta fram lim 
och börja fästa popcorn  
på ansiktet..

• Fortsätt med popcorn tills skägg 
och luva är täckt.

• Färglägg sedan tomten.





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


Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Deltagarna slår varsin knuten näve i 
luften tre gånger, den tredje gången 
formar man handen i en av tre olika 
symbolerna.

• Minst 2 deltagare

Nu kör vi! Sten, sax, påse, även kallad klunsning.
Detta används istället för att dra sticka, singla 
slant eller dylikt för att slumpmässigt avgöra 
någon för något ändamål.
Men varför inte ta det ett steg längre?
Ha en turnering mellan varandra  
och utse en vinnare.  
Eller gör stex, sax, påse med hela kroppen.

• Gör på samma sätt  med kroppen, gunga tre gånger, 
den tredje gången formar man kroppen i en av de tre 
olika symboler.

Utveckla klunsning?
Vem säger att det måste vara sten, sax, påse?
Hitta på egna symboler, tex Tiger, katt, enhörning. 
Bestäm vad som “tar” vad.

Alternativa uppgifter:

sten tar sax

sten tar sax

Sax tar påse

Sax tar påse

Påse tar sten

Påse tar sten



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Förklara för barnen att teckenspråk 
är ett språk som kan uppfattas med 
synen.

• Skriv ut bifogade ark eller visa på dem på storbild, låt barnen lära sig att stava till sitt egna namn.

• Deltagare

Kan du teckna? Stärk kommunikationen med AKK.
AKK (TAKK) är en metod som används för att stödja  
kommunikation. Det är inte detsamma som svenska  
teckenspråket, men bygger på dess tecken.

• Fråga om det är någon av barnen som kan  
teckenstöd eller teckenspråk.

Visste ni att..
..det svenska teckenspråket och andra teckenspråk (det är olika i olika länder) är fullständiga språk med 
egen uppbyggnad, egen grammatik och teckenföljd.

Lära sig mer?
På spsm.se kan ni söka efter fler fina ritade tecken: https://www.spsm.se/laromedel/ritade-tecken/

Alternativa uppgifter:

Jul Älg

https://www.spsm.se/laromedel/ritade-tecken/
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Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Börja med att 
bestämma vilken 
storlek kortet ska 
vara. Vi har använt 
oss av A4. Vik arket 
på hälften.

• Klipp nu de vikta arken i tre 
olika längder.

• Klistra fast änderna på varsin 
sida av kortet. Upprepa tills 
alla längder är fastklistrade.

• Vik ihop kortet och tryck till 
ordentligt i mitten.

• Klistra nu ihop insidorna av 
längderna med varandra. 
Alternativt häfta ihop dom.

• En pop-up gran är nu skapad! 
Dekorera efter eget tycke.

• Perfekt att ha som en dekora-
tion under julen, eller varför 
inte ge bort ett fint kort till 
någon man håller kär?

• Färgat papper. Minst 2 st/person. 
(Använd er gärna av tjockare papper)

• Sax
• Klister/lim
• Paljetter eller liknande dekoration
• Pennor

Plocka fram allt material för nu  
ska det skapas ett kort med  
en pop-up gran!

• Ta sedan ett ark, valfri kulör och vik enligt bild.
• För en färgglad julgran, blanda nyanser.

En annan gran.
Testa även att vika en origami-gran. Se klipp från tidigare pyssel: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfZHPnSnxT4&t=22s

Alternativa uppgifter:

https://www.youtube.com/watch?v=BfZHPnSnxT4&t=22s


Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Gör yoga som Kissen. 

• På Youtube finns mycket inspiration, tex kontot Skolyoga: https://
www.youtube.com/channel/UCbcCH8RKrbtTWaKN9mJCgmw

• Deltagare
• Yoga-matta eller liknande
• Dator/lärplatta att se på

Namaste...
Så mycket stillasittande det kan bli under en dag! 
Ett utmärkt sätt att väcka kroppen på är yoga.

Gör utrymme till alla deltagare och ta fram något 
bekvämt att stå och sitta på.

Yoga som tema.
Gör rörelser efter tema. Tex djungeln, rymden, bondgården osv.

Positioner.
Hitta på egna yogapositioner och döp dem.

Alternativa uppgifter:

https://www.youtube.com/channel/UCbcCH8RKrbtTWaKN9mJCgmw
https://www.youtube.com/channel/UCbcCH8RKrbtTWaKN9mJCgmw


Rådjur

Björn

Älg

Räv

Hare

Varg

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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Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Deltagarna sätter sig i en ring på  
golvet och lekledaren sätter på 
musik.

• Nu ska tomteluvan skickas vidare 
till deltagaren som sitter bredvid.

• Tomteluvan måste placeras 
på huvudet innan det skickas 
vidare till nästa person. 

• Efter en stund stoppar lekle-
daren musiken, och den del-
tagaren som då bär luvan är nu 
ute och måste sätta sig i miten 
av ringen. Sätt på musiken 
igen och fortsätt tills endast en 
deltagare är kvar.

• Tomteluva (annan huvudbonad går också bra)
• Deltagare
• Tillgång till musik

Idag vill Knut att vi ska röra på oss.
Här kommer tips på tomtiga lekar!

Tomteluvan:

Tomtesmyg.
En rolig lek som passar nästan alla! Denna jullek  
går till på följande sätt:
• Börja med att rita/lägg ut en startlinje ungefär  

tio meter från en vägg/mållinje.
• Välj sedan en deltagare som tomte. Tomten ställer sig med 

ansiktet in mot väggen/mållinjen. Alla andra ställer sig bakom startlinjen.
• Tomten bestämmer och ropar ut vilket typ av steg de andra deltagarna ska ta, och räknar till 5.
• När tomten börjar räkna rör sig alla framåt med förvalt steg. Men när dtomten vänder sig om gäller det 

att stå still! Den som fortfarande rör sig när tomten vänder sig om får gå tillbaka till startlinjen och börja om.
• Den deltagare som först kommer fram till tomten får vara tomte nästa gång.

De olika stegen som man kan välja som tomte:
Tomtesteg: Sätt hälen mot andra fotens tå. Sedan går du med smygande tomtesteg.
Myrsteg: De minst möjliga stegen du kan göra.
Människosteg: Vanliga steg som du brukar gå.
Jättesteg: Så långa steg du kan ta utan att hoppa fram.
Banansteg: Ligg på marken med armarna utsträckta och gå dit fingertopparna räcker.
Varje steg blir ett varvs snurrande.

Alternativa lekar: Du behöver:

• Minst 3 deltagare
• En krita eller pinne (beroende på plats)
• Gott om utrymme, inom- eller utomhus



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita upp konturerna på 
bältet och bestäm formen 
som den ska ha. • Nu är det bara låta fantasin flöda! Kanske får Komet plats i ert bälte?

• Material för skapande 
Tex pajletter, lim, piprensare, flörtkulor, färg, 
papper, tyg mm.

Bli en designer för dag. 
Tänk att allt du har på dig har någon annan skapat!

Detta går att göra på olika sätt, vi har valt att  
designa Klaras bälte genom att rita på ett papper. 
Men det går även att göra med tyg så bältet räcker 
runt hela midjan.

Vad gör en designer?
Ställ frågan till barnen. Finns det något omkring oss som inte är designat? Låt barnen välja en sak i rummet 
och ge det en ny design. 

Alternativa uppgifter:



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Magisk lera som inte bara är kul, 
utan även lättstädad!

• Ta 4 dl potatismjöl eller majsstärkelse
• Tillsätt 2 dl vatten. 
• Addera karamellfärg/glitter för den  

som önskar.
• Knåda, krama och blanda!

• Majsstärkelse eller potatismjöl
• dl-mått
• Bunke
• Vatten
• Karamellfärg
• Glitter (om så önskas)

Magisk oobleck!
Var beredd på lite kladd!
Ta fram material och ingredienser.

Detta recept kommer från ekotipset på instagram.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita ett djur (eller tomte) på ett stort  
pappersark, men utan svans, horn, luva 
eller dyl.

• Placera pappersarket på en lagom höjd på 
vägg/whiteboardtavla

• Låt barnen tillverka en svans, luva eller horn,  
beroende på vad som blivit ritat på det stora arket.

• Dekorera mästerverket efter eget tycke.

• Placera en bindel över ögonen, 
ett barn i taget.

• För att göra det svårare, snurra 
barnet ett par varv för att sedan 
söka sig fram till rätt ställe.

• Vem kom närmast?

• Papper, stort (för att rita objektet på)
• Papper (för att rita svansen på)
• Klister/lim
• Paljetter/färg/pennor
• Luva/scarf/halsduk (sätta för ögonen)
• Häftstift, kludd eller magnet (beroende på var 

ni placerar det stora pappret)

Kalaskul! Lekar kan man göra fast det inte är någon 
som fyller år.

Lek “Sätt svansen på...” ja, här får ni själva hitta på. 
Det kan vara mössan på tomten, hornen på renen, 
eller som vi valt att göra; skapa en en stor katt 
tillsammans.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Lägg en pärlplatta, stryk och 
låt svalna (tänk på att plat-
tan ska få plats på locket/i 
burken).

• Häll i vatten med en droppe 
diskmedel i burken. Tillsätt 
glitter och/eller låtsassnö.

• Limma rikligt på insidan av 
lockets kant, skruva sedan 
fast. Låt torka.

• Vänd nu på glasburken. Nu 
är en alldeles egentillverkad 
snöglob gjord, snyggt!

• Limma fast pärlplattan eller 
leksaken på insidan av locket. 
Limma ordentligt så det ver-
kligen sitter!

• Dekorera utsidan av burken 
om så önskas.

• Urtvättad glasburk med skruvlock
• Valfri liten leksak/pryl, så som LEGO-gubbe, plast-

dinosaurie, plastgran, liten pärlplatta eller liknande 
(denna ska få plats på glasburkens lock).

• Vattenfast lim
• Glitter
• Vatten
• Diskmedel

Det här pysslet kan man dela upp i flera dagar om 
man önskar.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Placera ena handen på pappret 
och rita av konturerna. 
Upprepa sedan med den 
andra handen.

• Placera nu en fot på pappret 
och rita av konturerna.

• Klipp ut två händer och 
en fot.

• Klistra fast hornen och  
ansiktet på ett nytt papper.

• Rita ögon eller klistra fast 
ögon på renen.

• Rita en mule

• Ett annat alternativ är att placera renansiktena i en cirkel, och på så sätt skapa sin egna julkrans. 
Varför inte placera den på klassens/avdelningens dörr?!

• Färgat papper (Vi använde 
oss av brun, grå och röd)

• Sax
• Klister/lim
• Färgpennor
• Ögon (klisterlapp  

eller måla egna)

Gör ett rentåg tillsammans!
Ta fram allt material och låt skapandet börja!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita fiskar, stora som små, 
knasiga som roliga. 

• Klipp sedan ut dem.

• Tejpa fast ett gem på  
baksidan av fiskarna.

• Klipp ett snöre i önskad längd, 
knyt fast ena änden i en 
magnet och den andra änden 
i fiskespöt

• Dags att dekorera fiskespöt!

• Fungerar magneten? 
• Dags att börja fiska!

• Tips! Vi har fiskat på ett ljusbord och 
dekorerat det med silkespapper i 
olika nyanser, vilken effekt!

• Pinne/blompinne
• Snöre
• Magnet
• Papper (gärna färgat)

Ett roligt fiskespel som innehåller pyssel, matematik 
och finmotorik.
Börja med att barnen får leta fram ett bra fiskespö/
pinne. Att använda blompinne går också bra.

Få in matematik.
Skriv en siffra på fiskens baksida. När alla fiskar är fångade,  räkna hur 
mycket poäng en har samlat in. För att göra det ännu svårare, sätt plus och 
minus framför siffran så blir det en större utmaning. 

Magnetsim.
Prata om vad en magnet är, och varför är ett gem magnetisk? Hittar ni fler saker där ni är som är magnetiska?

Alternativa uppgifter:

• Sax
• Gem
• Pennor
• Tejp



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Dela ut formar till barnen och 
rita konturen av formen. • Klipp ut. • Dekorera efter eget tycke!

• Brunt papper
• Sax
• Pepparkaksformar
• Pennor
• Dekoration - glitter,  

paljetter mm.

Ojoj, någon mer som blev sugen på pepparkakor?
Då gör vi några!
Har ni möjlighet till att baka riktiga, tuta och kör!
Har ni inte det?  
Låt oss skapa några pappers-pepparkakor.

Tips.
Klistra fast pepparkakan på en kartongbit eller hårdare pappersark, klipp sedan ut formen. 
Gör antingen ett hål i toppen så ett snöre kan dras igenom, eller tejpa fast på baksidan.  
Nu är en hemmagjord julgransdekoration skapad!

Alternativa uppgifter:



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Gnugga geniknölarna och  
fatta pennan! Skriv en peppig 
julramsa/sång/hejarklackramsa.

• Gör gärna en ramsa tillsammans med green 
screen och en julig bakgrund.

• Vem vill ni skicka videon till? 
Känner ni någon som behöver 
en peppig julhälsning?

• Påhittiga personer
• Penna
• Papper
• Green screen för den som vill

“4 dagar kvar till Jul,
Jakten den är riktigt kul.
Tomtefar så nöjd han vara,
Detta kan vi faktiskt klara!
JULEN, JULEN, JULEN!”

Heja heja! Skriv en ramsa ni med!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Se följande film https://www.youtube.com/
watch?v=BiJtPU9uP0c 
Här kan ni även se hur man kan göra fler djur, 
varför inte skapa er egna bondgård?

• Testa även att göra en loppa. Men skoja till 
den lite, dekorera den som en gris. Eller ett 
annat djur? En bra film som visar hur man 
viker en loppa finner du här: https://www.
youtube.com/watch?v=wBH1RoiL0Tw

• Färgat papper 
• Klisterlappsögon (ger rolig effekt)
• Sax
• Svart penna

Gris i form av loppa eller origami.
Ta fram material och låt skapandet börja!

https://www.youtube.com/watch?v=BiJtPU9uP0c
https://www.youtube.com/watch?v=BiJtPU9uP0c
https://www.youtube.com/watch?v=wBH1RoiL0Tw
https://www.youtube.com/watch?v=wBH1RoiL0Tw


Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• I paketet/-en kan ni lägga en rolig uppgift,  
fina pennor, tomteskum, frukt eller russin.

• Slå in ett eller flera paket. Skriv adressen till 
skolan/förskolan på framsidan, precis som 
paketen i Frösundaby

• Göm paketet/-en i klassrummet, skogen, på 
gården eller i gymnastiksalen och låt barnen 
leta!

• Trevlig paketjakt!

• Paket med innehåll

Idag är det er tur att hjälpa Knut! Vill ni det?
Gör en egen paketjakt. Ordna ett paket och låt 
barnen leta efter det.



Förberedelser: Kom igång:

Du behöver:

• Tex: “Jag önskar att alla barn får en vit jul och 
får åka pulka” 
 
“Jag önskar att alla är varma och mätta i 
magen på julen” 
 
“Jag önskar att det ska gå att åka skridskor 
utomhus i vinter”

• För er som vill, posta brevet till: 
 
Hands-On Science 
Att: TOMTEFAR 
Gårdsfogdevägen 18A 
168 67 Bromma 
 
Kanske får just er grupp svar från  
Tomtefar? 
 
GOD JUL!

• Papper
• Penna

Sist men inte minst, God Jul på er allesammans!

Utmaningen är att skriva en önskelista som inte 
innehåller saker och ting, utan riktiga önskningar 
och ideér.

Förklara för barnen hur uppgiften ska gå tillväga. 
Antingen skriver man tillsammans en gemensam 
önskelista eller var för sig.
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