
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 vinterbok" full av 
pyssel och skoj.

 

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

 

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

 
 FIN VINTER ÖNSKAR VI FRÅN:

 
 

LillaLuckan Raseborg
- kulturverksamhet för barn

 
I LillaLuckan Raseborg ordnas eftisprogram med sagostunder, 

kreativt skapande och pyssel, sommarläger
 och övrig barnkulturverksamhet som arrangeras av 

både Luckan och våra samarbetspartner.
 

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

 

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

 

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

 
FIN VINTER ÖNSKAR VI FRÅN:

 
 

MIN
vinterBOK

Denna vinterbok inspirerar till barnkultur och 
vinteraktiviteter hemma. Få tips på nya pyssel, 
vad du kan göra ute en vinterdag och mycket mer! 

Denna vinterbok finns att ladda ner i  
Luckans materialbank.  Vinterboken 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

FIRA VINTER MED 
BARNKULTUR
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:

 
 



PYSSEL IDÈER

Ballonger
Karamellfärg
Vatten

Isballonger:
 

   Sätt karamellfärg i en ballong och 
   fyll sedan ballongen med vatten.
   Ställ ut den fyllda ballongen i      
   minusgraden till den frusit till is. 

Paff
Garn
Lim och sax

Fingerhäst:
 

Måtta hästens mage så att
alla dina fingrar ryms med.
Rita hästen och klipp.

Plastkorkar
Papper
Penna och sax

Memory av korkar:
 

Samla plastkorkar från kartonger.
Rita runt korken och rita flera par.
Klipp ut paren, sätt in i korkarna.

Vems paket är vems?

Dra ett streck från paketen och se vem

som skall få vilket paket...



Mera idéer på instagram@sagopyssel

Gamla fingervantar
Ögon och filttyg
Sax och lim

Typer av fingervantar:
 

Ta ett par gamla fingervantar.
Klipp av fingrarna och laga roliga
typer av dem genom att limma
ögon och öron på fingrarna.

Såpbubblor
Riktigt kallt väder

Isiga såpbubblor:
 

En dag när det är riktigt kallt 
ute, kan man gå ut och blåsa
såpbubblor och se dem frysa
till is i luften.

Plastkorkar
Paff
Lim

Palett av korkar:
 

Klipp ut en palett av paff.
Limma på korkarna.
Häll färg i korkarna, färdig!

MITT VINTERMINNE:



10 tokigheter på gården

Sök 10 tokigheter och ringa in dem

ut på tur aldrig sur

junis tips på vad
man kan göra ute

en vinterdag

Bygga snögubbe
Grilla marshmallows på öppen eld
Skogspromenad med matsäck
Mata småfåglarna
Titta på snöflingor med förstoringsglas
Fånga snöflingor med tungan
Bygg en snölykta
Laga en islykta - frys vatten i ett ämbar
Grilla korv över öppen eld
Ut på skidtur
Fota vinterbilder med  telefonen

Reflex spårning i mörkret

Utomhusdisco

Göra snöänglar

Måla i snön

Bygg en snökoja

Leka följa John

Skattjakt i snön

Titta på stjärnor

Snöparkour

Åka pulka



MORMORS GÖMDA ORD

TESSI
KAFFE
PICKNICK
MUS
NISSE
HÖNA
SAFT
JUNI
HUS
BEN

KEX
MORMOR
PYSSEL
ÄVENTYR
KATT
MORMORSSTUGA
HUND
SAGA
GLASÖGON
SAGOPYSSEL

ÄGG
NATUR
FÄRG
SAX
PENNOR
PAPPER
HÖNSHUS
LIM
KORG
ROSOR

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

Tomten

De bodde i en liten stuga tillsammans med mamma
och pappa. Deras pappa var snickare och Göran som
var pappas pojke och stor, fick alltid hjälpa sin
pappa. Men Per som var liten fick bara stå i dörren
och titta på. Göran sa att knivar är inte för små
barn! Men Per ville göra en fin present till sin
mamma, så när alla hade gått och lagt sig smög han
ut i snickarboan för att snickra ett vackert skrin till
sin mamma. 

Det var en gång två pojkar som hette
Göran och Per. 

Kan ni gissa vem som hjälpte
honom att laga skrinet?



Litet hus vid skogens slut
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port. ”Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mig,

annars skjuter jägarn mig!”
”Kom, ja kom i stugan in,
räck mig handen din.” 

I ett hus vid skogens slut

Vi äro musikanter, allt i från Raseborg.
Vi äro musikanter, allt i från Raseborg.

 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

 

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.

 

vi äro musikanter


