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Total-poäng:

Gör som djuren!
Text: JOSEFIN AUER OCH  

LUDVIG FORSSBLAD  
Illustration: EMELIE STIGWAN

Regler:Tävla mot två kompisar. Ni har alla raster 
 under en vecka på er att klara så många  uppdrag 
som möjligt. Kryssa för i tabellen. Räkna ihop  
poängen på  fredagen och se vem som vinner!

På                                    
hittar du ännu fler uppdrag!

  webben.se 

5 poäng

3 poäng 
n Alla blir glada av en gosig katt. 
Kryp fram mot skolans suraste lärare 
och stryk dig mot hens ben. 
n Lemuren tillåter ingen ohyra  
i flocken. Plocka loppor på alla 
 klasskamrater som passerar.  
n Bara en hund kan hålla ordning 
på skolgården. Vakta vaktis hela 
 rasten. Skäll argt på alla som   
kommer för nära. 
n Skatan är djurvärldens värsta 
tjuv. Norpa en köttbulle eller annan 
munsbit från en tallrik på bordet 
bredvid dig i matsalen. 
n Domherre: Dela ut rött kort till 
fem personer som du inte tycker 
 sköter sig på skolgården. 

n Samla tre kompisar och rusa fram 
och tillbaka över skolgården, precis 
som en flock skenande vildhästar. 
n Sköldpaddan vet hur man 
 skyddar sig mot skolgårdens faror. 
Leta upp en sköld, till exempel en 
kvarglömd pulka. Bär den på  ryggen 
som skal.
n Bräk fram allt du säger, som  
en darrig get. 
n Stirra under tystnad på din 
 bordsgranne i matsalen, tänk en 
 utsvulten gam. Fortsätt tills hen 
 fattar och bjuder av sin mat.
n Att upprepa något är bästa sättet 
att lära sig, det vet papegojan. 
 Härma allt din kompis säger.

1 poäng

n Vrålapan vet att den som hörs mest 
är bäst. Klättra upp i klätterställningen 
och låt ditt värsta vrål ljuda över  
skolgården. 
n Snigeln jäktar inte i onödan.  
Hasa fram till mat-tanten och berätta 
 lååångsamt om din allergi mot salt.  
Dröj kvar i exakt tre minuter.
n Kvittra lika ljuvt som näktergalen. 
Ställ in siktet på någon i andra änden av 
skolgården och sjung refrängen till 
 Adeles Hello tills personen hör dig. 
n Kramigaste kräldjuret är boaormen. 
Smyg upp mot din favvo-lärare, krama 
hen och väs: ”Jag sssssläpper dig aldrig ...”
n Gå fram till en äldre elev. Dra hela  
din ”Topp 5 godaste ostarna”-lista  
med  pipig mus-röst.

Skolgården har förvandlats till ett zoo. Men vem härmar djuren bäst?  
Utmana kompisarna och se vem som får flest poäng! 

Utmaning!


