
Sommar, sommar, sol! 
 

Sommarlov , jag tycker det är ett fint ord. Ett ord som får mig att tänka på lata dagar 

vid någon sjö, utflykter, cykelturer och långa mysiga skogsstigar. Jag är så förtjust i 

doften av sommar. Sommarregn på varm asfalt, syrener, pioner, den där ozondoften 

efter ett åskväder, sommarhäst, grillmiddag, solvarm granskog och höslåtter. 

Det är en sån frihet med sommarlov, vecka efter vecka som du kan fylla med nya 

erfarenheter, äventyr och kunskap. 

Gör nya saker, utmana dig själv, skapa ett äventyr. 

Sätt upp ett tält på gräsmattan och läs en bok när vädret är för varm eller för kallt. 

Bygg en koja, lär dig ett trick på cykel, hoppa från bryggan rakt ner i sjön istället för 

att ta stegen, spionera på en myra, förfölj en humla eller kliv upp tidigt och gå på 

bäverspaning. 

Hjälp en liten kompis, plantera några ängsblommor och gör en insats för din 

framtid. Ordna en vattenstation till bina eller bygg en fladdermusholk. Känn 

framtidstro och lyckan i äta sådant du själv odlat. 

 

Om lovet inte blir riktigt vad du tänkt, ta tag i det. Prata med en vuxen, skriv ett brev 

till någon farmor du saknar, ring en vän eller skaffa en ny kompis att äventyra med. 

 

När du kommer tillbaka till mig i höst kommer du att få nya klasskamrater, nya 

ämnen och ett nytt klassrum. Allt kommer att vara annorlunda, även du, fast ändå 

samma. 

Passa på att njuta av ditt lov, gör alla de saker som inte passar sig i ett klassrum, fyll 

lovet med allt härligt, roligt, spännande och trevligt du kan komma på. 

 

Hoppa, spring, lek. Få skrubbsår och blåmärken, men använd hjälm. Bli mer du . 

 

Sommarkramar 

Fröken 

 

 

 



 

 

Skapa en bit äng 

eller, gör en fjäril glad 
 

Välj en lagomt näringsfattig jord, gärna med sand och grus i, mylla ner dina 

frön och vattna. Håll fuktigt tills fröna grott och stödvattna på kvällen extra 

varma dagar. 

Fungerar lika bra i kruka som på gräsmattan (om du tar bort gräset först). 

 

 

Odla en sallad 
 

Dag 1:Lägg ärtorna i blöt. 

Dag 2:Stoppa ner ärtorna i jorden, ca 1 cm ner. 

Plantera salladsfröna ca 1 cm ner i jorden med ca 10 cm mellanrum. 

Vattna och vänta. 

 

 


