Har du hittat alla djuren?
Fint! Och listat ut vem rumpan tillhörde? Strålande! Vill du ha en alldeles
egen saga, inte lik någon annan? Fyll i siffrorna 1–15 i cirklarna nedan,
hur du vill, i ordning eller oordning. Strössla ut dem! Be sen någon som
är bra på att läsa sagor att berätta den. När ni kommer till en siffra, kolla
på framsidan vilket djur det är!
Så:
En gång för länge, länge sen, en sisådär 5 minuter ungefär, var vi på väg
för att möta vår bästa vän. Så träffade vi på en jätte, jättestor
!
Mitt på gatan kom den, kan du tänka! Alla människorna kastade sig
upp på trottoaren. Men där, hör och häpna, kom istället en hel hord av
farandes, under stort oväsen. De tjöt och fräste, inte visste vi att de
kunde låta så?
Vi smet in i glassbutiken istället, den godaste glassen i stan! En stor kula
med choklad. Väl ute på gatan igen var det bara att äta glassen fort, för
flygandes emot oss kom de vanliga glasstjyvarna;
! Vi fällde upp paraplyer till skydd och fortsatte mot tågstationen. En farbror som gick bredvid
oss pratade i telefon och skröt vitt och brett om hur han tämjt en
och nu hade den som betjänt. Sen om hur han träffat världens största
och hur han somnat till
-s sång. Det verkade otroligt, tyckte vi.
Men strax kom vi på andra tankar, när det blänkte till i solskenet och en
ytte-pytteliten
törnade in i oss från sidan. Den lyfte på hatten för att
ursäkta sig, och fortsatte sen sin färd balanserandes på huvudet på en
. Glassen var slut, och vi sprang ikapp med en blå
till övergångsstället. Där fick vi vänta på att en skock med gulliga
passerat innan vi
kunde gå över.
Vi var inte ensamma vid tågstationen, överallt sprang det omkring
glada
och förvirrade
. Vi var lite oroliga att det skulle ställa sig
en massa
i vägen, men vi lyckades komma ända fram till perrongen
med hjälp av en liten
som höll upp dörren för oss. Vi sade tack, och
vände oss mot det stora tåget som kom intuffandes. Snart, snart!
Tåget stannade, och ut klev en nervös
, men sen, äntligen, kom ingen
mindre än… du! Hurra! Nu får vi nog köpa en glass till!

Stadsmuseet

Lilla
djurspåret
Hej!
I det här muséet berättar vi om Stockholms historia. Vet du vilka som
alltid bott här (ja, förutom människor, såklart)? Jo, djur! Vi har massor av
djur i utställningen. Leta med hjälp av kartan. Skriv sen in rätt siffra vid
rätt djur här nedan. Sen väntar en alldeles unik saga… Lycka till!
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Ledtrådar för plan 2

1

Ryssgården:
På bodens tak …

2

Vid gubbens fot …

Fotografen Mimmi:
Vid Mimmis kameror
finns en ...
(rimmar på en vanlig hatt).

3

… och lyssna nu en stund!
Vem flyger över hav och
sund?

11
Salongen

12

Krukmakeriet:
Vårt hemliga djur!
Vem tillhör rumpan?

13

5

Makalös:
Se upp, se upp för sagodjur!

14

6

Apoteket:
På skylten syns en fin filur.
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Vassa tänder, aj!
Det är en före detta …

8

Ett skal till mycket långsamt
djur.

9

Och här är en med verktyg,
tur!

10

Trapphus:
Här sitter det en ensam …
Husse kommer om en stund!

15

… och en kompis med ett
’’kvack’’!
Sen säger fotografen tack!
Gatan:
Lyssna noga! Ej en bil,
men kunde köras många mil.
Vid tunnorna håller de hus,
en och annan liten ...
Skeppsbron:
Hos herr Schwan får du
gissa, utan att röra:
vem som under peruken med
kli kan störa?

Har du kommit på vilket det hemliga djuret (nr. 4) är?
Säg till i receptionen och se om det är rätt!

Hörsal
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