Bokstavsjakt för yngre barn

I upptäckarspåret samlar du bokstäver
till ett ord. Temat är djur och natur.
Fyll i korsordet så bildar svaren
på frågorna rätt ord.

1. Upplandsmuseet
Museet är en gammal kvarn, där
säd maldes till mjöl. Det gjordes
med hjälp av kraften från vattnet
i Fyrisån som leddes in i huset till
ett vattenhjul. Det syns fortfarande.
Hur leddes vattnet in i kvarnen?
1. via ett Fönster
X. i en Tunnel
2. genom Dörren
Ta dig vidare...
Det finns mer vatten i närheten, men det är
rent vatten som kommer från en källa.
Den ligger precis utanför museets grindar.

2. Pumpen över S:t Eriks källa
Från den här källan kunde människor
som bodde i närheten hämta vatten
innan det fanns vattenledningar i
husen. Källan har fått namn efter
kung Erik som levde på 1100-talet.
Högst upp finns en symbol för kungen.
Vad då?
1. Krona
X. Äpple
2. Ring
Ta dig vidare...
Kolla upp mot kyrkans tak. Kanske behöver
du gå tillbaka mot museet lite för att se bra.

3. Domkyrkans tak
I byggnadsställningarna jobbar några
med att laga korsen på de stora
tornen. Uppe på taket finns figurer
och i ena änden av kyrkan står en
ängel. Mitt på taket finns ett lägre
torn med ett djur på toppen. Vilket?
1. Tupp
X. Orm
2. Apa
Ta dig vidare...
Följ staketet som har knoppar som ser ut
som kottar tills det tar slut. Gator och trappor
i stan är byggda för människor, cyklar och
bilar. Men det finns något så ovanligt som
en trappa för fiskar vid det vita trähuset
här i parken.

4. Rosénparken
Fisken som trappan är till för brukar
bara ”gå” i trappan på våren, men
året runt brukar det finnas andra
djur här i parken, ser du några?
Fisken har samma namn som ett
träd, vad heter den?
Om du vill veta mer om fisken som hoppar
uppför trappen finns en skylt längst upp vid
trappan.

1. Ek
X. Asp
2. Lind

Skriv in svaren i korsordet
i rätt ordning!

2
4
1
3

Upptäck
staden!

Lösning:

_ _ _ _
Ett av Uppsalas mest kända djur.
Han bor uppe på Åsgränd
med sin Maja.

Familjespår
i kvarteret
runt museet

Rätta svar: 2. krona, 4. asp, 1. tunnel, 3. tupp

