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KOTTES BREV  

Hej på dig FHille-kompis!

H är kommer nu mitt sista brev till dig! För vet du vad? Nu 
har vi nästan ”fhillat” färdigt. Minns du hur vi började 
”fhilla” på hösten? Sedan har vi fortsatt hela vintern, och 

nu är våren här!
Höst, vinter, vår och sommar – så kallas ju förresten våra årstider. 

Och det ska våra sista veckor i FHille handla om! För nu ska vi ta oss 
en titt på TIDEN. Du kommer att märka att du får leka med veckor 
och dagar och timmar och minuter och sekunder och, och, och... 
andra längre och kortare tider. Vi kommer att pröva på hur lång en 
sekund och en minut är, fundera på vad som räcker länge och vad 
som går snabbt, rabbla och sjunga om veckodagar och månader, och 
allt möjligt annat.

Vi kommer också att plocka ärter, vrida på muttrar, smälta is, 
skrynkla papper, utforska väder – och måhända plantera en gran. Nu 
blir du kanske nyfiken, sådär som jag brukar bli, och funderar på vad 
detta har med tid att göra? Men vänta bara, det får du allt reda på!

Himmel och pannkaka! Det jag nästan tänkte glömma att berätta 
för dig är, att  vi också kommer att ordna en fest. För det tycker jag 
att man ska göra efter tre årstider och trettio veckor med FHille och 
mig. Och på riktiga kalas och fester tycker jag att man ska ha kalas-
hatt och kalasmat, så det får ni också fixa. Till sist vill jag berätta dig 
en sak som min farbror Frans-Svans alltid brukade säga.  Han sa så 
här: ”Ett kalas utan såpbubblor är inget riktigt kalas!” Därför ska vi 
hoppas att det finns en flaska med såpbubblor i FHille-boxen när det 
blir dags för fest!

Hej hopp, nu ska jag minsann hoppa iväg och kika om mössöronen 
slagit ut i björkarna. Tack till dig, min FHille-kompis, för att jag har 
fått leka med dig hela halva året!

Bästa hälsningar, din vän Kotte

Frågor till texten:
 Har du någonsin kommit 

att tänka på vad tid är? 
Hur då, berätta!

 Kotte är nyfiken på 
mössöronen! Var kunde 
du gå och ta reda på om 
mössöronen slagit ut?

 Tänk, nu kommer som-
maren, vad tror du Kotte 
kommer att ha för sig då?

 Vad önskar du själv att 
sommaren för med sig?


