
LillaLuckan Raseborg
- kulturverksamhet för barn

 
I LillaLuckan Raseborg ordnas eftisprogram med sagostunder, 

kreativt skapande och pyssel, dockteater,
 sommarläger och övrig barnkulturverksamhet som både 

Luckan och våra samarbetspartner ordnar.
 

Nu bjuder vi på "min sommarbok" full av 
pyssel och skoj.

 

Färglägg bilderna, rita in dig själv i mormors fönster 
på pärmen och gör boken till ditt eget sommarminne.

 

För mera idéer gå till
instagram @sagopyssel

 
Facebook LillaLuckan Raaseborg

 
Mera tips på Luckan barnkultur: barnkultur.luckan.fi

 
Lilla Luckan Raseborg: raseborg.luckan.fi/barnkultur

 
GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI FRÅN:

 
 

Denna sommarbok inspirerar till barnkultur och 
sommaraktiviteter hemma. Få tips på nya pyssel, 
gör ett sommarbingo, lär dig nya växter och mycket mer! 

Denna sommarbok finns att ladda ner i  
Luckans materialbank. Sommarboken och Sagopyssel 
är skapat genom Luckan Raseborg av Maria & Fanni Sundell. 
Illustrationer: Maria Sundell

  @sagopyssel

  LillaLuckan

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och  
kulturcenter. Det finns 11 Luckan i Finland och  
alla arbetar med barnkultur.

Mer info om Luckans barnkultur och materialbanken  
hittar du här: barnkultur.luckan.fi
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PYSSEL IDÈER

Mjölkförpackning
Lim och sax
Målfärg och dekorationer

Små hus av 
mjölkförpackningar:

 

   Klipp av mjölkburken vid passlig
   höjd, limma ihop tillbaka för att
   skapa taket. Dekorera!

Papper
Målfärg
Vinkorkar

Måla med vinkorkar:
 

Sätt färg i en burk.
Tryck ut färgen på
pappret med korken.

Trolldeg
Kotte
Tandpetare
Ögon

Sniglar av trolldeg:
 

Forma kroppen av trolldeg.
Tryck fast kotten.

Hjälp Tessi hitta benet

 innan hönan tar det!



Mera idéer på instagram @sagopyssel

Kartong
Färgpennor
Sugrör eller 

Glada munnar:
 

       grillpinne

Rita en glad mun på ett
papper. Färglägg och klipp ut.
Limma på sugröret. Färdig!

Garn
Pärlor
Trubbig nål

Sommar armband:
 

Välj tre färger på garnet.
Trä på pärlorna på en av
garnstumparna och tvinna ihop.

Stor knapp
Snöre

Knappdragspel:
 

Mät upp passlig längd på 
snöret. Trä det genom två
ögon i knappen, knyt ihop.
Dekorera knappen.

MITT SOMMARMINNE:



Mini morötter
Körsbärstomater
Vindruvor
Ostkuber

Dubbel smörgås
Salta kex
Popcorn

Hemlagad saft eller juice
Bubbligt vatten (Vichyvatten)
Extra flaska med vanligt vatten

Mormors picknick efterrätt:
smula in digestivekex i en 
vaniljkvarg och lägg på frukt 
och bär. smaskens!

10 tokigheter i hönsgården

MORMORS PICKNICK-KORG



Mormor och rödluvan Maja har bestämt
sig för att gå på picknick tillsammans.
Men på vägen till mormors stuga möter
hon vargen.
Vargen lurar Maja att plocka blommor
till mormor, för det tycker "mormorar"
om, säger vargen.
Så springer vargen före till mormors
stuga för att skrämma Maja. För vargen
är arg när han inte får komma på picknic.

Hör hur det gick sen på mormors sida 
på instagram @sagopyssel

Gå på bingo med mormor
 

Mormor och Juni går ofta runt i naturen och tittar på 
alla små saker. Men ibland blir det lite tråkigt tycker Juni.
Men då kan man spela naturbingo!

Mormor och rödluvan



Sommarblommor
 

Mormor har hittat sju 
sorters blommor på 

sin gård.
Kan du hitta alla 

mormors blommor
den här sommaren?

 

Instagram @sagopyssel

PRÄSTKRAGE ÄNGSKLOCKA

RÖDKLÖVER GULVIAL SMÖRBLOMMA

GÖKBLOMSTER

HUNDLOKA




