LILLA ORDBOET - UPPGIFTER

SKRIV

DRAMATISERA

BERÄTTA

TVÄRKONSTNÄRLIGT
(rita, dansa, spela osv.)

VACCINATIONSINTYGET
Trots sin snabba avfärd från Borgå har Dag Bladh hunnit se till att han är vaccinerad mot flera
hemska sjukdomar som han inte vill smittas av på sitt äventyr. Dag hade dock så bråttom hos
läkaren att han inte hann fylla i sitt vaccinationskort.
Skapa sjukdomarna genom att kombinera ord ur olika kategorier, t.ex. “galopperande gulaktig
grisfeber.” Kopiera och klipp ut orden för att kunna kombinera dem på nya sätt. Fyll sedan i
vaccinationskortet och rita stämpeln.
DU BEHÖVER:
utklippta lappar med sjukdomsord ur fyra olika kategorier
kopierade vaccinationsintyg

FEBER
INFLAMMATION
HOSTA
KLÅDA
VÄRK
KRAMP
SVINDEL
REUMATISM
SNUVA
PEST

GRISGULAKTIG
BLÅTONAD
GREDELIN
ELDRÖD
BRUNFLÄCKIG
GRÖNPRICKIG
VIOLETTSKRIKIG
BLEKVIT
SVARTMÖGLIG
GRÅSTRIMMIG

ÖRONSNIBBSHYPOFYSLILLTÅNAGELSELEFANTSPINDELMAGSÄCKSBLODKÄRLSHJÄRN-
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GALOPPERANDE
AKUT
KRONISK
DÖDSBRINGANDE
FÖRBLINDANDE
FÖRLAMANDE
PLÖTSLIG
ATTACKERANDE
LIVSHOTANDE
LÅNGVARIG

VACCINATIONSINTYG
Härmed intygas att Dad Bladh har vaccinerats mot följande allvarliga och synnerligen
smittosamma sjukdomar:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Beskrivning av sjukdomssymtomen och sjukdomens förlopp

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DATUM OCH ORT 		
				
LÄKARES UNDERSKRIFT
STÄMPEL

________________________________________
________________________________________		

PASSET
När man är ute och reser är det viktigt att man har med sig ett pass.
Dag Bladh har alltid passet packat i kappsäcken.
Gör ett eget pass! Du kan välja om det tillhör dig eller en person du gärna skulle vilja vara.
Du kan också göra Dag Bladhs pass om du hellre vill det.
Fyll i de besökta orterna under berättelsens gång.
DU BEHÖVER:
kopieringsunderlag
penna
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PASS

NAMN: __________________________________________
FÖDELSEDATUM: __________________________________
ÖGONFÄRG: ______________________________________
FÖDELSEORT: _____________________________________
BESÖKTA ORTER: __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
FINGERAVTRYCK:				

FOTO:

POST-IT-LAPPAR
Dag Bladh har tappat ett kuvert med post-it-lappar med ord för en kort notis med två meningar
och orden är nu i oordning. Hjälp Dag Bladh genom att lägga post-it-lapparna i rätt ordning
igen så att de bildar en historia.
Sedan kan du använda egna post-it-lappar som du skriver på och låta en kompis komma på
hur notisen ser ut när lapparna ligger i rätt ordning.
DU BEHÖVER:
kopieringsunderlag
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Hennes svans
började brinna

och gjorde
succé

och de hyllade
henne som en
gudinna.

Cirkushunden
Dalmatina
Jofsdorf

men publikens
ögon glimmade

cirkusdirektören
nästan svimmade,

under sin
världsturné.

var igår i
Düsseldorf

INTERVJU MED MIKROFON
Dag Bladh behöver en intervju för ett radioprogram i direktsändning. Han har valt att intervjua
Dystopia von Gäddklobb om hennes arbete som framtidsdirektör för Borgå stad och hur framtiden för Borgå ser ut. Hjälp Dag att göra intervjun.
Ställ frågorna till en kompis. Hitta gärna på egna frågor också!
1.
2.
3.
4.

Dystopia, vad gör en framtidsdirektör?
Hur ser en dag på ditt jobb ut?
Hurdana saker kommer människor att jobba med om hundra år?
Hur kommer Borgå att se ut om hundra år?

DU BEHÖVER:
mikrofonen i kappsäcken
intervjufrågorna
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GRÄVANDE JOURNALISTIK
En journalist är en person som vill ta reda på saker, utreda frågor och dela med sig
av sina upptäckter med andra. Nu blir du en journalist som gräver efter en bra nyhet.
Ta spaden ur kappsäcken, gräv på en plats i rummet (bildligt talat, skolan har inte råd
att göra om golvet) och berätta för de andra vilken otrolig förstasidesnyhet du hittat!
Hitta på ett problem och en lösning på det som nyheten handlar om.
Det får bli hur tokigt som helst!
Välj ett tema eller hitta på ett eget.
Förslag på teman:
rymden
trafiken
naturen
skolan
kändisar
sjukdomar
uppfinningar
DU BEHÖVER:
spaden i kappsäcken
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LINUX OCH DYSTOPIA PÅ KONTORET
Det är mitt i natten och framtidsdirektören Dystopia von Gäddklobb har tvingat dataexperten
Linux Blåöga att jobba övertid på kontoret. Hon säger att Linux kommer att få sparken från sitt
jobb om han inte lyder henne! Vad gör Linux då?
Rita en serie med pratbubblor som visar vad som händer på det nattliga kontoret.
DU BEHÖVER:
papper
pennor
kopieringsunderlag
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TITEL:

DET STORA JOURNALISTPRISET
Du vinner det stora journalistpriset!
Håll nu ett tal där du har chansen att tacka alla som hjälpt dig på vägen.
Fundera på följande saker och välj om du tar med dem i talet:
Vem tackar du?
Vad handlar artikeln om som du vinner priset för?
Vilken tidning skriver du för? Du kan nämna en påhittad tidning.
Varför blev du journalist?
Varför är det viktigt med bra journalister i samhället?
Extra: Rita bild där du tar emot priset.
DU BEHÖVER:
papper
penna
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RUBRIKMASKINEN
Linux Blåöga är en mästare på att utveckla system, appar och apparater. Här har han kommit
på en app som genererar färdiga rubriker till tidningsartiklar. Dag Bladh brukar använda appen
för att skriva de mest gripande och spännande rubriker.
Extra: Skriv en notis om rubriken som du skapat.
DU BEHÖVER:
papper
penna
kopieringsunderlag
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SJUKHUS
DJURPARK
KAJEN
UTSIKTSTORNET
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_______________
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PLATSER
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I
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DELA UT POST
Babbelbladet delas ut i prenumeranternas postlådor. Vissa prenumeranter är väldigt excentriska av sig. Ibland märker postiljonen att husets utsida där folket bor avslöjar något om dem
som bor där. Dekorera ett hus på ett sätt som berättar något om den som bor i huset.
Exempel: Hur ser bagarens hus ut? Kanske har den kringlor i fönstren och strösselfärgade
väggar?
DU BEHÖVER:
papper
penna
kopieringsunderlag
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PÅ CAFÉ BONGO
Dag Bladh sitter på café Bongo och väntar på att Linux Blåöga skall träffa honom där. Medan han
väntar har han tråkigt. Dag Bladh är en smart typ som ofta hittar på saker att göra om han märker att han får tråkigt. “Tråkigt?! Humbug! Använd din fantasi, Dag!” säger han ofta till sig själv.
Dag klottrar ner ord på olika bokstäver för att hålla sin journalistiska skrivförmåga i skick. Skriv
ner roliga ord som börjar på bokstaven N, E och T. Efter det kan du välja vilken bokstav de
övriga orden börjar på. Skriv först bokstaven i en tom ruta och fyll i med ord nedanför rutan.
Sedan kan du berätta en historia där du använder så många ord du kan ur dina listor.
DU BEHÖVER:
papper
penna
kopieringsunderlag
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N

E

T

RESPEKTABEL SLIPSKNUT
Dag Bladh förbereder sig för att ta emot det stora journalistpriset. Det är bara ett problem...
Klädkoden är slips och skjorta! Dag Bladh har inte knytit en slips sedan konfirmationen!
Hjälp Dag knyta sin slips med hjälp av instruktionerna.
DU BEHÖVER:
slipsen och skjortan i kappsäcken
kopieringsunderlag
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Enkel slipsknut

Windsor slipsknut

EN FYRVAKTARE ÄLSKAR HAVETS VÅG
Fyrvaktaren Selim Sydväster vaktar fyren, men framför allt vaktar han havet och allt som rör
sig i och på havet. Selim känner havet utan och innan och blir ibland fylld av känsla då han
tänker på det. Då brukar han skriva haikudikter. En haikudikt är en kort dikt på tre rader med
fem stavelser på den första raden, sju på den andra och fem på den tredje. Skriv en haikudikt
om havet under olika tider på dygnet. Selim vet att allt är föränderligt beroende på klockslaget; vinden, ljuden, ljuset, färgerna och mängden båtar.
Tips: Varje stavelse innehåller en vokal.
Exempel på en haikudikt om havet på morgonen:
Spegelblanka hav
Du tar dig tid att vakna
Tills du fått mer kraft

DU BEHÖVER:
penna
kopieringsunderlag
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MORGON

NATT

DAG

KVÄLL

EFTERMIDDAG

KORRESPONDENT
Varje större dagstidning har korrespondenter i olika städer i världen som rapporterar om
stora nyheter till tidningsredaktionen. Du är nu Babbelbladets egen utrikeskorrespondent!
Välj en av städerna på listan som du jobbar i och ta reda på i vilket land staden ligger. Hitta på
en nyhet från staden. Du är med i tidningens direktsända webb-tv. Använd mikrofonen som
finns i kappsäcken och berätta nyheten för de andra i klassen. Berätta i slutet hur vädret är
just nu i staden.
DU BEHÖVER:
mikrofonen i kappsäcken
kopieringsunderlag
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MOSKVA			ACCRA
BUDAPEST			BOMBAY
CAIRO				LIMA
TRONDHEIM		KATHMANDU
ODENSE			PEKING
TORSHAMN			KARACHI
REYKJAVIK			OSAKA
GLASGOW		

MOGADISHU

TAIPEI				ABIDJAN
DUBLIN			WIEN
MÁLAGA			MÜNCHEN
BORDEAUX			KRAKOW
RIGA				BAGDAD
DETROIT			BUENOS AIRES
JOHANNESBURG		

TORONTO

BRYSSEL 			BRASÍLIA
PERTH 			HOBART
SEATTLE 			

SANTIAGO DE CHILE

HAVANNA 			NICE
NUUK 			JAKARTA
KAMPALA 			TEHERAN
HANOI 			PYONGYANG

STARTRAMSA FÖR TUNNELFÄRDEN
För att åka rätt i tunnelsystemet måste man säga en ramsa högt. I Dag Bladhs dagbok kommer
det inte fram hur ramsan går. Hitta på en ramsa, antingen i par eller små grupper, och skapa
en rörelse som gör att tunneln öppnar sig.
Skriv ner ramsan först, om du tycker det är enklast så.
DU BEHÖVER:
penna
papper
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MÄRKLIGA MAGNETER
Om man reser i tunneln kan man, precis som Dystopia von Gäddklobb, bli magnetisk och dra
till sig metallföremål. Ta en magnet ur väskan och hitta på vad den kan dra till sig (något annat
än metall). Det kan till exempel vara en gurkmagnet eller en glasögonmagnet! Fantisera och
berätta högt vad du fick vara med om när du hade magneten i din ficka!
DU BEHÖVER:
magneterna i kappsäcken
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VEMS SPILLNING?
Klovharen har lämnat spillning efter sig och Dag Bladh har plockat upp spillningen som bevis.
Titta på glasburken i kappsäcken! Se på bilderna och hitta på ett djur som lämnat spillning
efter sig. På de ställen där det redan står ett namn på ett djur, rita då in hur du tror att djurets
spillning ser ut.
DU BEHÖVER:
penna
papper
kopieringsunderlag
glasburken med spillning
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VEMS SPILLNING?

REGNBÅGSIGUANA

VEMS SPILLNING?

VEMS SPILLNING?

KAKTUSBJÖRN

VEMS SPILLNING?

VEMS SPILLNING?

TRIANGELUNDULAT

VEMS SPILLNING?

VEMS SPILLNING?

PLUTTMUS

VEMS SPILLNING?

DEN MAGISKA TUNNELN
Dag Bladh kastar sig ner i det magiska tunnelsystemet under jorden. Blunda. Föreställ dig nu
att du också faller ner i tunneln. Resan räcker ganska länge och du hinner höra ljud och känna
lukter medan du faller. Vilka? Och hur känns det i kroppen?
Till slut kommer du upp ur tunneln och öppnar dina ögon. Där står någon framför dig.
Vem är det? Var har du hamnat?
Skriv en berättelse själv eller tillsammans med någon om din upplevelse som börjar med att
du dras ner i tunneln och slutar med att du inser vem det är som möter dig vid tunnelns slut.
DU BEHÖVER:
penna
papper
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KVITTRA OCH TWITTRA
Journalisten Dag Bladh är en aktiv Twitteranvändare. Vill du också pröva? Sammanfatta
historien så här långt på endast 140 tecken. Du kommer märka att 140 tecken inte är så
mycket, så var sparsam med detaljerna för att få fram berättelsen i stora drag.
DU BEHÖVER:
penna
papper
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FOTOGRAF PÅ BABBELBLADET
Du har fått jobb som fotograf på Babbelbladet! Egentligen är staden Borgå inte alls så händelselös som redaktören Dag Bladh tror. Du hittar en massa spännande saker att fotografera
när du vandrar omkring på gatorna. Läs bildtexterna och rita fotografier i rutorna! Titta gärna
på bilder från Borgå för att få inspiration.
När du är klar kan du välja en av bilderna och skriva en nyhetsnotis om den. En notis svarar
på frågorna:
Vad har hänt?
Var hände det?
När hände det?
Vem var inblandad?
Vilka blev följderna av händelsen?
Kom ihåg att ge notisen en rubrik!
DU BEHÖVER:
penna
kopieringsunderlag
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Singlarna rymde från restaurangen och åkte till simhallen.

Världens största runebergstårta bakades på rådhustorget.

Spökena i Gamla stan hade sin årliga roddtävling på ån.

Biskopen fick bråttom – skejtade till vigseln i domkyrkan.

LINUX BLÅÖGAS NATTMONOLOG
Linux Blåöga har blivit inlåst på sitt jobb och tvingad av sin chef Dystopia von Gäddklobb
att jobba övertid mitt i natten. För att få utlopp för sin ilska skriver han en monolog medan
Dystopia sover på soffan.
Låtsas att du är Linux och skriv en text i jagform om allt han tänker och känner i den här
situationen. Låt en kompis vara den sovande Dystopia, ställ dig bredvid henne och läs upp
nattmonologen för de andra i gruppen.

DU BEHÖVER:
penna
papper
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SKEPPSBROTT
Fyrar har funnits sedan det forna Egypten för att se till att skepp inte går på grund i mörker
eller dåligt väder. På den tiden använde man eldar på höjder och klippor vid havet.
Nu blir en av er en fyr och resten skepp! Ta ficklampan från kappsäcken. Den som är fyr står i
mitten och håller i den tända ficklampan, skeppen står runt fyren i en ring. Det är dimmigt och
stormigt på havet denna kväll och skeppen ser ingenting och riskerar att gå på grund. Men
när fyren blundar och snurrar runt för att sedan stanna och lysa på någon räddas det skeppet.
Det som krävs för att skeppet skall räddas är att den som blir belyst av fyren skall besvara följande frågor: Varifrån kommer ditt skepp? Vart är du på väg? Vad har du i lasten?
Du har 5 sekunder per fråga på dig att svara.
Uppgiften är färdig när alla räddats från dimman. Byt sedan om vem som är fyr och vilka som
är skepp.
DU BEHÖVER:
ficklampan i kappsäcken
ett tillräckligt stort utrymme
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SVALBARD
Dag Blad har kommit fram till ögruppen Svalbard i Arktis och känner sig ovanligt frusen.
Vegetationen på ön har anpassat sig till ett kallt klimat. Tänk dig att du går på den kalla ön
tillsammans med Dag Bladh och utforskar den.
Vad ser du, hör du och hur känner du dig då du går omkring på Svalbard?
Vilka namn har växterna på ön och vad behöver de för att klara sig? Hitta på!
DU BEHÖVER:
penna
papper
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LEGENDEN OM DE TRE BRÖDERNA
Bifrost Barck har funderat mycket över legenden om de tre bröderna och solstormsvirveln
som skapade det magiska tunnelsystemet för länge länge sedan. Hon har suttit vid sitt köksbord i fyren och klottrat ner listor med substantiv, verb och adjektiv medan hon har funderat.
Låna vilka ord du vill och lägg också till egna. Du får också gärna böja orden i listorna.
Skriv en dikt som handlar om ett häftigt väder och något annat naturfenomen.
Dikten behöver inte rimma.
DU BEHÖVER:
penna
papper
kopieringsunderlag
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SUBSTANTIV
solstorm		
tyfon		
meteorregn		
flodvåg		
oväder		
tsunami		
tromb		
åskväder		

översvämning		
snöstorm		
lavin		
		
vulkanutbrott		
luftgrop		
värmebölja		
torka				
ökenvind		

blåst			
orkan			
jordbävning		
cyklon		
blixtnedslag		
virvelvind		
skogsbrand		
hällregn		

jordskalv
markras
norrsken
storm
hagelskur
sandstorm
tornado
jordskred

träffa				
täcka				
ödelägga			
förstöra			
bränna			
knastra			
ryka				
guppa				

vifta			
bränna		
glöda			
blixtra			
mörkna		
ljusna			
slockna		
rasa			

darra
skälva
utsöndra
bada
dugga
explodera
rulla
hamra

mäktig			
grym				
öronbedövande		
förblindande		
svetsande			
stark				
häftig				
fuktig				
glödande			

enorm		
outtröttlig		
dödlig			
stinkande		
piskande		
glänsande		
svajande		
evig			
isande		

plötslig
oväntad
skakande
genomträngande
gripande
hårresande
sträv
stickande
vass

VERB
virvla		
slita			
drunkna		
storma		
dunka			
blöta			
bombardera		
brinna		

ADJEKTIV
svart			
röd			
gul			
brun			
grön			
vit			
blå			
grå			
orange		

MAGNETISM
Välj en person som har blivit magnetisk och får ha på sig magnetismkåpan. Personen som är
magnetisk skall nu försöka kasta bollen på de andra som skall försöka springa undan bollen.
Om bollen träffar dig tar du armkrok med den magnetiske. Följande som blir träffad tar armkrok med den som senast krokats fast i raden och så vidare.
Det finns alltid endast två lediga armar i raden, en arm i vardera ändan. Både den magnetiska
personen och sista i raden får alltså slänga bollen på de övriga. Den som sist blir kvar på
spelplanen, blir följande magnetiska person.
DU BEHÖVER:
ett tillräckligt stort utrymme
leklust
magnetismkåpan i kappsäcken
en mjuk boll
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VINDDANS
Fyrvaktaren Bifrost Barck tycker om vindstilla dagar där hon befinner sig på Svalbard. Men
ibland behövs vinden för att segelbåtarna skall kunna segla. Därför behöver hon lite hjälp
med att få bättre kontroll över vinden.
Välj någon bra, vindframkallande låt som ni spelar upp eller sjunger allra först.
Dela in klassen i grupper och be varje grupp göra en vindframkallande rörelse. Rörelsen skall
vara kort och enkel gå att utföra många gånger efter varandra. Ni kan använda till exempel
klappar, stampar, bensvängningar, armrörelser och olika slags solhälsningar. Om ni har ett stort
utrymme kan ni också hoppa, skutta och galoppera.
Grupperna får öva sin rörelse till musik så att alla i gruppen hänger med. Sedan kan alla
i klassen göra gruppernas rörelser efter varandra och vinddansen är färdig!
DU BEHÖVER:
musik
danslust
rytmägget i kappsäcken
ett tillräckligt stort utrymme
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KAPTENENS LOGGBOK
Fyrar är spännande ting, de ser långt ut på havet med hjälp av sin starka ljusstråle. Fyren
känner till skeppen kring Svalbard mycket väl. Då fyrens ljusstråle träffar en båt som den
känner igen, har den kraften att väcka upp glömda minnen hos kaptenen som styr båten. Ofta
händer det att kaptenen kommer ihåg ett så starkt minne att hen genast måste skriva ner det
i loggboken.
Börja med att fundera tillsammans vem kaptenen är.
Vad heter hen?
Vad har hen varit med om under sitt liv som kapten?
Hurdan är hen som person?
DU BEHÖVER:
penna
papper
kopieringsunderlag
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Kaptenens loggbok

GROTTMÅLNINGAR
I tunneln som tar Dag Bladh från Klovharun till Svalbard är det ganska mörkt och han far
fram med en förfärlig fart. Men han hinner ändå skymta några gamla grottmålningar på
väggen. Dag Bladh vet, påläst som han är, att målningarna är gjorda långt före vår tideräkning.
Titta på bilden som Dag Bladh hann ta med sin telefon och hitta på en historia om vem som
har skapat målningen. Skriv ner historien eller berätta den för någon.
DU BEHÖVER:
penna
papper
kopieringsunderlag
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BIFROST BARCK PÅ BOKSTAVSJAKT
Bifrost Barck är ute i Svalbards snöiga marker med sin pilbåge. Hon skjuter på bokstavsmolnen
så att det regnar ner bokstäver i hennes tekopp. När hon sedan går in i fyren och dricker sitt
te blir hon så inspirerad att hon skriver en te-text!
Bestäm vilka bokstäver som regnar ner i tekoppen.
Använd sedan bokstäverna (du får använda dem flera gånger och också lägga till nya om det
behövs) och skriv en text som låter varm, ångande och stark – precis som Bifrosts te.
Fundera på hur bokstäverna i molnen låter och känns i munnen!
Skriv texten inne i bilden av koppen.
DU BEHÖVER:
penna
kopieringsunderlag
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Mjuka konsonanter
M S L F N
Hårda konsonanter
R V B T K
Vokaler
A
Y

E
Å

I
Ä

O
Ö

U

BABBELBLADET
Dag Bladh håller på med det nya numret av Babbelbladet, men på grund av mysteriet med
de försvunna djuren har han svårt att få numret färdigt i tid. Hjälp Dag Bladh genom att skriva
egna notiser och artiklar. De kan handla om vad som helst och du kan till exempel intervjua
någon i klassen.
TItta på de två notiser som Dag Bladh hann skriva innan mysteriet satte igång. Använd dem
som inspiration!
DU BEHÖVER:
penna
papper
kopieringsunderlag
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Bananstranden

Tusentals bananer sköljdes tidigare i veckan upp på Trinidad och
Tobagos stränder i Karibien, efter att ett fraktskepp tappat flera
containers lastade med bananer.
– Jag tror att alla våra invånare har varsin klase nu, säger en
myndighetsperson på Trinidad enligt BBC.
Förra året sköljdes tusentals skor upp på öarna efter att ett fraktskepp tappat delar av sin last.
Öarna är historiskt kända för att förr i världen ha hyst pirater som
livnärde sig på att plundra förbipasserande skepp.

Hamburgerparfym

Hamburgerkedjan Bento Burger i Japan, som blandar det japanska och det amerikanska köket, har nyligen lanserat en parfym
som doftar hamburgare.
- Parfymen kommer att kunna köpas från och med månadsskiftet
i alla stora varuhus, säger presschefen på Bento Burger.
Marknadsförare världen över jublar, men konsumentverket
förhåller sig skeptisk till den nya produkten.
- Det här är ett lurigt reklamtrick, säger personen vi varit i kontakt med på konsumentverket. Parfymdoften kommer att få folk
att gå omkring och vara sugna på hamburgare hela tiden.

SOUVENIRER
I Dag Bladhs kappsäck finns en påse med en massa konstiga saker från hans resor världen
över. Blunda, stick ner handen i påsen, dra upp en sak och berätta en kort historia för ditt
par eller din grupp om varifrån den kommer och av vem Dag Bladh fått den. Kanske har saken
också någon magisk egenskap?
DU BEHÖVER:
påsen med souvenirer i kappsäcken
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ZANZIBAR
Dag Blad har kommit fram till den varma ön Zanzibar. Hur tror du att det ser ut på ön?
Tänk dig vilka dofter där finns och hurdana ljud du hör på denna relativt stora ö med
150 000 invånare där det sker en hel del handel. Du kan söka efter bilder och fakta på nätet.
Hur känner du dig på denna ö?
Ta en bit papper och skriv ner hur du upplever stället eller berätta om din upplevelse för
någon!
DU BEHÖVER:
papper
penna
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ANTECKNINGAR FRÅN EN FYR
Du sitter vid fönstret i en fyr på en strand. Det kan vara stranden på landet, stranden vid
din kompis eller din mormors sommarstuga eller en annan strand du kommer att tänka på
och som du tycker om.
Klockan börjar närma sig elva en sommarkväll. Vad ser du från ditt fönster?
Skriv en text om det du ser. Det kan till exempel vara en text i diktform eller dagboksanteckningar. Orden du väljer kommer hur som helst bilda en helhet och bli en unik text.
DU BEHÖVER:
papper
penna
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ETT KORT FRÅN FJÄRRAN
Skriv ett kort från ett fjärran land. Beskriv stället du besökt: vädret, omgivningen, dofter och
smaker, människor du mött eller någon spännande händelse du råkat ut för. Titta på ett av
vykorten och bli inspirerad!
Bestäm också vem kortet ska skickas till och ta reda på vad allt som ska stå på adressraderna
för att kortet ska hitta fram.
Du kan också välja att föreställa dig att du är Dag Bladh som skriver ett kort hem till en bekant.
Sammanfatta det som hänt under resan så här långt på bara några rader.

DU BEHÖVER:
papper
penna
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ORDLABORATORIET
Det sägs att kryddhandlaren Alibin bin Rooibos har ett hemligt laboratorium där han gör
sina bästa kryddblandningar. Nu befinner du dig i laboratoriet där också ord kan förvandlas
till andra ord! Vad händer med ditt ord?
DU BEHÖVER:
papper
penna
färgpennor
kopieringsunderlag
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HET KRYDDBLANDNING
I Alibin bin Rooibos kryddhandel på Zanzibar får Dag Bladh dofta, känna och smaka på
ovanliga kryddor. Hitta på dina egna kryddblandningar genom att kombinera orden. Det kan
till exempel bli en ”österbottnisk surpiplök”. Berätta för någon om kryddans egenskaper.
Du kan ta frågorna till hjälp, om du vill.
Frågor:
Var kan man köpa denna kryddblandning?
I hurdana förpackningar säljs den?
I hurdana maträtter kan den användas?
Vilka sjukdomar kan den bota?
Vilka magiska krafter kan den ge dig?
När kan den vara farlig att använda?
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DU BEHÖVER:
papper
penna
kopieringsunderlag

EUROPEISK			

SAFTIG			

CHILIPEPPAR

AFRIKANSK			

SUPERHET			

VANILJ

ZANZIBARISK		

DÖDLIGT HET		

MYNTA

KARIBISK				MILD				KARDEMUMMA
LAPPLÄNDSK			BITSK			DRAGON
ISLÄNDSK				

STICKIG			

FÄNKÅL

ÖSTERBOTTNISK			

FRASIG			

INGEFÄRA

ARKTISK				SUR				LAKRITSROT
ASIATISK				

BESK				

PIPLÖK

NORDAMERIKANSK		

SÖT				

PEPPARROT

MEXIKANSK			HÅRIG			MYSKMADRA
INDISK				BULLIG			MUSKOT
NEPALESISK			

SEG				

KÖRVEL

KINESISK				

TORR				

BOCKHORNSKLÖVER

SIBIRISK				

KLIBBIG			

MALÖRT

DYSTOPIA VON GÄDDKLOBB
Linux Blåöga, Dag Bladh och fyrvaktarna har svårt att förstå varför Dystopia von Gäddklobb
stjäl djuren. Titta på bilden av Dystopia, fyll i rutorna och hjälp dem förstå hur Dystopia tänker
och hurdan hon är som person!
Skriv in i molnen vad Dystopia tänker på.
Skriv in i bollarna vad hon tycker om att göra.
Skriv in i rektanglarna tidningsrubriker som handlar om henne.
DU BEHÖVER:
penna
kopieringsunderlag
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VEM ÄR JAG PÅ KRYDDMARKNADEN?
Dag Bladh går igenom kryddmarknaden på Zanzibar där Alibin bin Rooibos brukar köpa in
kryddor till sin butik. Tänk så många olika slags människor som befinner sig på samma ställe!
Vilka tror du att de är?
Nu blir du en av dessa personer. Hitta på vilka egenskaper du har och bestäm hur du ser ut.
Är du kanske en turist med sandaler och kamera? Välj rekvisita ur kappsäcken om du vill.
Sätt dig på en stol. Dina klasskompisar får nu ställa frågor om dig tills sanden runnit igenom
timglaset. De kan ta hjälp av frågeorden i listan. Du får fantisera fritt när du svarar.
Frågeord:
Vad?
När?
Var?
Vem?
Varför?
DU BEHÖVER:
tidtagartimglaset
valbar rekvisita ur kappsäcken
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OVANLIGA DJUR
Under sitt äventyr blir Dag Bladh bekant med de ovanliga djuren klovharen, bardsvalan
och zanziparden. Hitta på egna djur genom att kombinera orden på kopieringsunderlaget.
Det ovanliga djuret kan exempelvis bli en “randig skäggtiger” eller en “sibirisk tandlös
noshörning”.
Rita djuret och berätta var och när man kan träffa det och hurdana levnadsvanor det har.
DU BEHÖVER:
kopieringsunderlaget
papper
penna

DENNA UPPGIFT HÖR TILL ETAPP 4

KOMBINERA ORDEN

VINRÖD			

SKÄGG			

DOPPING

VIOLETT				IS				TIGER
RANDIG				MARSIPAN		DALMATIN
PRICKIG				

HÅRLÖS			

EKORRE

INDISK				

TANDLÖS			

HÄST

RUND				SNED			SENGÅNGARE
ARGENTINSK			VINTER			PAPEGOJA
GRÖNLÄNDSK			

SNÖ				

VAL

FÄRÖISK				

STEN				

ALBATROSS

SOLGUL				

VATTEN			

NOSHÖRNING

MÖRKGRÅ			

ELD				

BJÖRN

SMARAGDGRÖN		

JORD			

BLÄCKFISK

SIBIRISK				MOSS			SKALBAGGE

VIDARERAMSA FÖR TUNNELFÄRDEN
För att åka rätt i tunnelsystemet måste man säga en ramsa högt. I Dag Bladhs dagbok kommer
det inte fram hur ramsan går. I etapp 2 hittade du på en ramsa samt skapade en rörelse som
gör att tunneln öppnar sig.
Säg nu ramsan baklänges för att komma vidare till Zanzibar.
DU BEHÖVER:
penna
papper
ramsan som du skrev i etapp 2
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DU OCH DITT KRAFTDJUR
Personerna som Dag Bladh träffar under sitt äventyr har alla ett kraftdjur: Selim Sydväster har
sin klovhare, Bifrost Barck har sin bardsvala och Alibin bin Rooibos har sin zanzipard som ger
dem sällskap, tröst och kraft.
Hurdant är ditt eget kraftdjur? Rita en bild av djuret och skriv eller berätta muntligt om det.
Du kan ta hjälp av följande frågor:
Vad heter ditt kraftdjur?
Vad är det för ras?
Hur gick det till när du träffade ditt kraftdjur?
Vilka egenskaper har djuret?
Hur kommunicerar ni med varandra?
Vad äter djuret?
Var bor det?
DU BEHÖVER:
papper
penna
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KRAFTDJUREN OCH FYRVAKTARNA
Fyrvaktarna har en stark relation till klovharen, bardsvalan och zanziparden. Jobba i par
och bestäm (utan att någon annan hör) vilken fyrvakare med djur ni är och vem av er som
är människan och vem som är djuret. Bli en staty som visar vilka känslor ni har för varandra.
Låt de andra studera statyn och gissa om ni är Selim Sydväster och klovharen, Bifrost Barck
och bardsvalan eller Alibin bin Rooibos och zanziparden.
DU BEHÖVER:
improvisationslust
ett tillräckligt stort utrymme
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DYSTOPIAS NÄT
Dystopia har ett nät och rep i sin väska. Förutom sällsynta djur har hon även fångat bokstäver i
sitt nät. Leta fram dem och bind ihop dem så att de bildar ord. Du hittar orden genom att följa
nätets vävnader och rita ut de bokstäver som du hittar där.
Du får använda samma bokstav flera gånger.
DU BEHÖVER:
penna
kopieringsunderlag
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vilka bokstäver hittar du i nätet?

vilka ord kan de tillsammans bilda?

DEN MAGNETISKA DYSTOPIA
Dystopia von Gäddklobb har blivit magnetisk av att åka i det underjordiska tunnelsystemet!
Därför drar hon till sig en massa föremål av metall.
Rita en bild av Dystopia med alla föremålen och skriv också in namnen på dem runt henne.
Berätta sedan för någon vad du tror att Dystopia tänker i den här situationen.
Du kan också göra denna uppgift muntligt.
DU BEHÖVER:
penna
papper
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SPÅTÄRNINGAR
Dag Blad brukar alltid ha en lösning nära till hands då han hamnar i en knipa. Ibland behöver
han också ha lite tur med i spelet. Därför hittar du tärningar i Dags kappsäck. Dem använder
han alltid då han känner sig lite osäker angående sina planer.
Berätta nu själv om en knipa som du hamnat i. Du kan hitta på eller berätta om något som
hänt på rikigt. Beakta då också turprocenten.
Om du vill veta hur mycket tur du har använd då formeln:
ena tärningens tal + andra tärningens tal
x 10
/2
+ (3 x 20)
- 20
= hur många procent tur du kommer att ha
DU BEHÖVER:
megatärningar
penna
papper
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KORSORD
I slutet av Babbelbladet brukar det varje torsdag finnas ett korsord. Gör ett korsord till nästa
torsdagsnummer! Det kan bli ett kort eller ett långt korsord. Du bestämmer hur många ord
som ryms med.
1. Du har ett tomt rutnät.
2. Börja med att skriva in och fläta ihop ord. Välj ord så att de passar både vågrätt
och lodrätt. Skriv in ett nummer framför varje ord och svärta de rutor som blir över.
3. Sedan är det dags att hitta på roliga ledtrådar som förklarar vad ordet är. Dem skriver
du in efter siffrorna under korsordet.
4. Avsluta med att göra en version med svärtade rutor, vita rutor med siffra före,
samt ledtrådar. Då kan du ge det till en kompis och se om hen klarar av att lösa det.
DU BEHÖVER:
kopieringsunderlag, två per person
penna
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1. 						
7.
2. 							8.
3. 							9.
4. 							10.
5. 							11.
6. 							12.

TRÅKIGA TIDNINGSTEXTER BLIR ROLIGA
Babbelbladet har bara publicerat tråkiga grötrecept och skötselråd för akvariefiskar på
sistone. Då Dag Bladh inte är på redaktionen behöver Babbelbladet hjälp med att skriva artiklarna färdiga. Gör texterna roligare genom att skriva in ord i texternas luckor!
Läs sedan upp texterna för varandra.

DU BEHÖVER:
kopieringsunderlag
penna
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Så lagar du en _________________ gröt!
Ta fram en __________ kastrull. Mät upp ________ liter vatten med
en ____________. Koka upp vattnet och tillsätt __________ deciliter
___________gryn. Låt gröten puttra tills den blivit _____________.
Krydda med en tesked ____________ och två teskedar
_______________. Rör om ordentligt med en _______________.
Tillsätt ytterligare en ______________________.
Servera gröten i en _______________ med en stor nypa
________________ och dekorera med _____________. Njut av din
______________ gröt!

Så ger du dina akvariefiskar ett ___________ liv!
Täck bottnen i akvariet med ett _______________ lager
________________. Lägg också in lite _______________ och
_________________ så att det blir mysigt för fiskarna. Fyll akvariet med __________________ vatten och tillsätt också
_______________-medel, så att vattnet blir_______________.
Kom också ihåg att installera en ____________
________________pump. Mata dina fiskar med ________________,
_____________________ och __________________- så kommer de
att trivas som fisken i vattnet! Kom också ihåg att alla akvariefiskar
älskar när man _____________________ med dem. Lycka till!

DEN MYSTISKA KARTAN
Du behöver kartan över Klovharun och de tre genomskinliga pappren som hittas i Dag
Bladhs kappsäck. Placera de genomskinliga pappren som Dag Bladh fick av fyrvaktarna på
kartan. Kan du lista ut vilket ord som gömmer sig i de mystiska tecknen?
Använd klottpapper och penna som hjälp!
DU BEHÖVER:
penna
papper
kartan över Klovharun i kappsäcken
tre genomskinliga papper med mystiska tecken i kappsäcken
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HÖSTVISAN
Dag Bladh, Linux Blåöga, Dystopia von Gäddklobb och Selim Sydväster sitter i stugan på
Klovharun och dricker kaffe. De vill hylla Tove Jansson som älskade fyrar och skrev om dem i
flera av sina böcker och samtidigt få en stämningsfull avslutning på äventyret. Därför sjunger
de tillsammans Höstvisan, som har melodi av Erna Tauro och ord av Tove Jansson.
DU BEHÖVER:
en sångbok med noter och ord till Höstvisan
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ARTIKLAR OCH ANFANGER!
När Dag Bladh blir upprörd eller ivrig använder han sig av kraftuttryck med ord som kommer
från dagstidningens värld. Uttrycken består alltid av två ord som börjar på samma bokstav.
Följande uttryck finns med i anteckningsboken:
Artiklar och anfanger!
Ingresser och insändare!
Notiser och nyheter!
Korsord och kåserier!
Bläddra i en dagstidning och ta reda på vad orden betyder! Klipp gärna ut olika slags texter
och bilder och häng upp dem i klassrummet. Gör sedan tillsammans en lista med andra ord
som hör ihop med dagstidningen, diskutera vad de betyder och skapa sedan nya kraftuttryck
enligt samma modell. Vilket skulle vara ditt favorituttryck om du var en ivrig journalist?
DU BEHÖVER:
dagstidningar
papper och penna
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SAGOKRISTALLEN
Då de tre starkt lysande vita eldbollarna uppenbarade sig, nuddade de vid marken och vid en
sten. Av kraften klövs stenen itu. Inuti blev den till en kristall. Dag Bladh plockade upp stenen
och kom att märka att den kan ge inspiration och en spark för fantasin!
Låt kristallen gå runt i en ring. När du får stenen i din hand och titta in i den - vad är det
första som du ser? Låt impulsen leda dig. Säg det första du kommer att tänka på då du
tittar in i den magiska kristallvärlden. Kanske ger den intryck av en idé, en person, eller
händelser.
Börja med att värma upp stenen så att alla är tysta och koncentrerar sig i ringen.
DU BEHÖVER:
kristallen i kappsäcken
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