
VECKA 7
Tema: Jag och min familj

© Folkhälsan 2018

KOTTES BREV  

Hej på dig FHille-kompis!

Minns du att vi för några veckor sedan lekte lekar som handlade om kroppen och 
sinnen och kläder? Jag vill minnas att vi klämde fast klädnypor på kroppsdelar, 
kände på tygbitar i olika färger och mönster, sorterade olika kläder och alltmöj-

ligt annat. Nu ska vi igen titta närmare på dig, och till och med göra en bok som handlar om 
dig! Dessutom får du veta mer om hela din familj och din släkt. Hm... släkten, har du hört 
vad det kan tänkas vara? 

När jag bläddrade i FHille-häftet härom dagen märkte jag att ni också får skapa ert eget 
släktträd. Det vill jag också så gärna vara med om! Jag får sådan lust att hoppa omkring i 
ditt släktträd, och också i mitt eget förresten. Nu när träden där ute har tappat sina löv blir 
jag glad av att titta på ditt släktträd, där det växer gröna löv på alla grenar. 

Fast jag ska berätta för dig, att jag tycker om träd alla årstider! När det är sommar finns 
det minsann körsbär i körsbärsträden. Jag älskar att knapra på dem. Höstens löv i alla 
färger tycker jag att är så vackra, och det är spännande att hoppa bland dem. Och vet du, 
ekarnas ekollon mognar på hösten! Jag både äter och gömmer dem, för att ha matförråd på 
vintern. På tal om vintern, så kan du gissa vad jag gör när det finns snö på grenarna? Jo, jag 
brukar susa ner för dem i en himla fart, de är världens bästa rutschkanor. Oj, vad roligt det 
är att – schvung – åka ner och sedan ta ett långt skutt till nästa gren. När snön slutligen 
smälter och våren kommer med sina mössöron i träden blir jag ändå lika lycklig varje år!

Frågor till texten:
 Råkar du minnas vilka andra lekar vi lekte med 

våra olika sinnen för några veckor sedan? Berätta! 
(Ni kan bläddra i häftet och minnas tillsammans.)

 Hur tänker du att Kottes familj ser ut? 

 Hur tror du att Kotte brukar minnas var hon 
gömmer sina ekollon på hösten? 

 Finns det någon årstid som du tycker speciellt bra 
om? Vilken i så fall? Vad brukar du göra då?


