Vilken är din
favoritbok? Jag gillar
böckerna om Pelle
Kanin! Om du inte
läst dom borde ni gå
till biblioteket idag och
sedan ha en mysig
lässtund tillsammans.

I natt fixade
jag ett påskris,
det är så fint!
Kan inte ni
också skaffa
ett påskris och
klä det riktigt
tjusigt?

När jag vårstädade
hittade jag en del
saker som jag inte
behöver längre. Vad
har du som någon
annan kan ha mer
nytta av? Skänk bort
det till välgörenhet!

Att plocka skräp i
naturen är både bra
för de vilda djuren och
en kul tävling! Jag
fyllde en hel påse när
jag skuttade runt i
natt. Kan du slå det?

Idag verkar
det vara riktigt
ruskigt ute. Kanske
bäst att krypa ner i
soffan med en
påskfilm?

Jag har letat
fram ett förkläde
och ett huckle så
att jag kan gå
påskkärring!
Har du din dräkt
färdig? Om inte
så borde du fixa
det idag!

Gillar du
morötter? Jag
älskar morötter!
Vad sägs om
morötter med
dipp till kvällens
fredagsmys?

Jag har gjort eget
påskgodis! Det blev
lite stökigt men det
var både kul och
mumsigt. Kan inte ni
göra påskgodis idag?

I natt målade jag
påskbrev till mina
syskon, kusiner,
sysslingar och
bryllingar. Det blir
många brev för en
hare! Kan inte ni
måla påskbrev idag?

Har du testat
någon av årets nya
glassar? Om inte,
passa på idag! Köp
några olika, dela och
betygsätt.

Visste du att
det går att baka
med morötter?
Morotskaka,
morotssnittar
och morotsbullar
är så gott! Vill du
baka idag?

En gång såg jag ett
moln som såg ut som
en morot! Ta en titt
på molnen idag och se
vad som gömmer sig
uppe i det blå.

Visste du att det går
att så popcornkärnor?
Stoppa ner några i
jord, vattna och vänta
så växer långt grönt
gräs upp på bara
några dagar!

Har du sett
några blommor
än? Ta en
promenad och
se hur många
olika sorters
vårblommor ni
hittar!

Vad kan
du skapa av
toarullar och
äggkartong?
Jag har sparat
så att ni kan
påskpyssla!

I natt
påskpyntade jag
i mitt krypin, det
blev så fint!
Kan inte ni också
pynta lite?

