
Nu går vi ut på          
 
jaktägg

www.mittroligaklassrum.com

För skolan och hemmet.



1.

RÄH  RANMÄL UD ANID

"RETTÖF" ÅP NETTAN.

 

4.

NED RAT GID MARF HCO

AKABLLIT. TID UD LLIV AKÅ. 

5.

RÄH NAK TED ARAV TMRAV.

REVÖ 347F. 

 

6.

RÄN TED RÄ TTAN REGGIL

UD RÄH. 

8.

RÄH RATTIT UD ÅP 

ANID RETIROVAF.

Äggjakt ledtrådar passar hemma

7. 

RÄH SNNIF LÅVT HCO 

NETTAV.

2.

RÄH RATTIH UD NE

LLAK TOROM.

 

3.

RÄH  RANMÄL UD

AGISTUMS REDÄLK.
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9.

ED REGNÄH NÅRF KAT LLIT

VLOG. 

 

10.

RÄH RATTIH UD NE

 ATNALP:

Lycka till!
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11.

RÄG REGNÄLS IN ROPOS.

12.

RÄG RARAVÖF UD ALLA

ANID REDÄLK.



Din första ledtråd hittar 

du där du lämnar dina 

"fötter" på natten.

Kaninen älskar morötter.

Gå tiill platsen där du kan 

hitta en svalkande god 

morot.

Du hittar nästa ägg där du

kastar dina smutsiga 

kläder. 

Du kan åka långt med den.

Den tar dig fram och

tillbaka, till platser du vill

åka.

Här kan det vara varmt,

över 347 Fahrenheit.

När det är natt ligger du 

här. I närheten hittar 

du din nästa ledtråd. 

En plats där du 

tar det lugnt och tittar

på dina favoriter.
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På denna plats kan du

 hitta  tvål och vatten.
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De gör rummet 

mysigt. De hänger från tak

till golv. 

På en plats där du hittar

en  planta.

Här slängs det sopor 

nästan varje dag.

Här förvarar 

du alla dina kläder.
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Din första ledtråd hittar 
du där du lämnar dina 
"fötter"  för att gå in i

klassrummet.

Här svänger det fram

och tillbaka. Här kan du

skratta och få fjärilar i

magen.

Här tvättar du bort 

smutset på händerna från

leken utomhus.

På denna plats

sitter din lärare ofta i

klassrummet.

Med hjälp av dessa 

lär du dig att läsa, bland 

dessa i hyllan hittar du 

nästa ledtråd.

Nu ska jag få dig att klura, 

kanske jag dig inte kan lura. 

Leta där det finns en diskho.

Med dessa kan du mäta.

Du kanske också vill ta reda på 

de räta. Var förvaras hjälpmedlet?

Här hittar du nästa ägg
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Mååååål. 

Här skjus det ofta

hårda skott mot mål.
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Här kan du sitta och gräva.

En låda med sand. Här

drömmer  du dig bort till

sommarens strand. 

Om det någon gång blir

brand,  är det till denna 

plats du springer till. 

Under detta brukade

tjuren Ferdinand sitta och

lukta på blommor. 

Lycka till!
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BRA JOBBAT!

GLAD PÅSK!



Äggjakt En egen skattjakt



Äggjakt
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