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Nagu-nalle 
och kastasdjuren
HENRIKA ANDERSSON 
& CHRISTEL RÖNNS

Nagu-nalle är pojken Edis mjukisnalle som får 
följa med överallt, också till sjukhuset. Vilken 
tur att Nagu-nalle är bra på att smyga och 
nosa sig fram till hemliga äventyr. På sjukhuset 
finns nämligen en mörk skrubb där de mystiska 
kastasdjuren ligger bortglömda. Men kommer 
Nagu-nalle lyckas rädda dem i tid?

Visste du att det här är den fjärde boken 
om Nagu-nalle? På ön Nagu i Åbolands skärgård 
finns Nagu-nalles stig som man kan vandra längs 
och möta figurer ur böckerna.
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Diskutera

  Hur är det att ligga på sjukhus? Har någon varit med om det själv?

  Om någon är sjuk en längre tid, vad kan man göra för att trösta eller   
 pigga upp?

  Nagu-nalle får sig en dusch med ”drakslem” och hamnar mot slutet av 
 boken in i en autoklav, som känns hetare än bastun. Det är för att döda  
 de bakterier som kan finnas i hans päls. Varför det är så viktigt med   
 handtvätt och desinficering speciellt på sjukhus?

  Kastasdjuren är borttappade och glömda leksaker som samlats i en   
 skrubb. Vad händer med era gamla leksaker som inte mera används?   
 Diskutera och fantisera om var era gamla leksaker kan finnas nu.

Fantisera och skapa

  Låt alla berätta i små grupper om sitt eget bästa mjukisdjur och ordna   
 en utställning i klassen.

  Gör egna faktablad om era mjukisdjur. Lista fakta såsom namn, ålder,   
 längd och vikt, färg och material. Hitta på vilken mat mjukisen gillar,   
 vad den är rädd för, vad den älskar mest av allt och vilken hemlig super-
 egenskap den har.

  Gör en egen klassmaskot. Bestäm vad den heter och hitta tillsammans   
 på äventyr den upplever i skolan! Man kan också turas om att låna hem  
 maskoten och skriva dagbok om maskotens upplevelser.

  Finns det ett sjukhus med barnavdelning på er ort? Ta reda på om ni   
 kan skicka teckningar eller kort till barnen där. En idé är att tipsa om bra  
 böcker ni har läst.

Uppgifterna ingår i ett läspaket med tio böcker och inspirationsmaterial som 
Sydkustens ordkonstskola delta ut till skolklasser 2020. www.ordkonst.fi

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

