
EN DAG 
PÅ GÅRDEN
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Här på gården kan du träffa många 
olika djur. Rita in de djur du tror 
kan finnas på gården.

RITA DJUR



I rutnätet av bokstäver gömmer sig namnet 
på åtta olika djur som kan finnas på en gård. 

ORDGÖMMAN

Orden är gömda vågrätt, lodrätt och diagonalt. 
Kan du hitta alla?

PSST!
I rutan här bredvid kan du  

se namnen på de djur du letar efter →



Kan du hitta vägen till kon genom labyrinten? 

På vägen till kon måste du först passera 
handtvålen för att tvätta händerna!

LABYRINT



Det är viktigt att man inte 
stressar eller jagar upp djuren
på gården.

Lös rebusen för att ta reda på 
vad djuren behöver.

REBUS



Kan du försöka återskapa bilden på grisen? 

BILD- OCH BOKSTAVSPUSSEL
På varje bildruta finns en bokstav. Kolla vilken siffra som hör ihop med 
vilken bildruta och för in rätt bokstav i rätt ruta i raden här nedan. När du 
skrivit alla bokstäver i rutan kan du ta reda på vad grisen vill:  
Det är viktigt att…



HITTA TVÅLAR
Handtvålen har visst tagit slut på gården, precis innan lunchtid!  
Alla besökare måste tvätta händerna innan de äter mat. 

Hjälp till att leta på de fem handtvålar som gömmer sig i boden. Rita en 
ring runt de tvålarna du hittar. 

PSST!
I rutan här bredvid ser du hur 

handtvålarna ser ut.



KORSORD

Lös korsordet och för in de tre bok- 
stäverna som saknas i pratbubblan från 
de numrerade rutorna i korsordet,  
du kan då se vad barnet säger.



PRICK TILL PRICK Det är alltid viktigt att 
städa upp och plocka 
undan efter sig så att 
djur inte råkar få i sig 

något de inte tål. 

Rita från prick till prick, 
börja på 1 och sluta på 
19 för att ta reda på var 

barnet slänger sin 
äppelskrutt.



VAD VAR ROLIGAST?
Rita och berätta gärna om 
din dag på gården. 






