
KOPIERINGSUNDERLAG
Detta underlag är tänkt som pedagogiskt 

material ihop med boken  
”Mysteriet med hålet i väggen”. 

Skriv ut och använd sidorna i vilken ordning 
och på vilka lektioner du vill. 

Läs mer här: www.musseochhelium.se

http://www.musseochhelium.se


Mitt namn är:                                                     

Min ålder:                                       

Min bästa kompis heter:                                              

Så här många syskon har jag:                              

Min mamma heter:                                                 

Min pappa heter:                                                   

Min favorit maträtt är:                                                       

Mitt favoritdjur är:                                                            

Min favoritfärg är:                                                           

Min ögonfärg är:                                                              

Min högsta dröm är: 

Jag vill jobba med: 

Jag önskar att: 

Jag ogillar: 

Jag älskar:

Om mig



Namn:                                                          
Datum:                                                

Bokrecension

Boken handlar om:                                                                   
                                                                                                                                                                                                 

Det jag tyckte mest om med boken var:                                        
                                                                                                                                                                                                 

Det jag tyckte mindre om med boken var:                                     
                                                                                                                                                                                                 

Ringa in så många Musse & Helium som du tycker boken är värd!                                                                                                   



DET HÄR HÄNDER VECKA:___
Veckoschema

MÅNDAG:

TISDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:



LABYRINTEN
Hjälp Helium att hitta genom 
labyrinten och fram till Musse.

Grattis, du klarade det! 
Du är SÅ bra! 

START



Hur många snigelbajsbyttor ser du:                         
Hur många korumpor ser du:                              
Hur många är dem tillsammans:                  

RÄKNA med oss



Detta är varulven Ta-Ta. Han är snäll och hjälper 
Musse & Helium nere i Djurriket. Hur många Ta-Ta 
ser du? 

Ringa in siffran 
du tror är rätt:

Hur många fler Ta-Ta behövs det för att 
komma upp till siffran 10?  

Ringa in siffran 
du tror är rätt:



Grattis, du såg till att hon hittade fram! 

Djurrikets skog är gigantisk. Det är lätt att flyga vilse 
där. Hjälp fågelmamman att hitta till boet så hon 
kan mata sina små fågelungar. Följ siffrorna  
1 - 20 i rätt ordning.

Framme



Hur många KUL upprepar Tant 

Gamelina i sitt uttryck:

- KUL, KUL, KUL, KUL, 
KUL, ROOOLIGT!

Om Tant Gamelina säger KUL tre 

gånger till, hur många gånger har hon 

då sagt KUL totalt:



Addera ihop hur många Musse & Helium-
bilder det blir tillsammans på varje rad.
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Ouff … va grym du är.  
Bra jobbat!



Skriv Musses namn här: 

Musse håller på att lära sig stava och behöver din 
hjälp. Ringa in de 4 bokstäver som finns med i 
namnet Musse. 

Busigt nog finns en bokstav med  
2 gånger i Musses namn. Vilken? 

Stava med Mig



Nere i Djurriket är det väldigt varmt. Så skulle du ta 

med en glass dit skulle den                      väldigt fort. 

Ringa in ordet här under som matchar 

bilden och som avslutar detta ord bäst: 

Smä…

1. llare 2. lta 3. ck



Ibland är det bra att veta vad 
klockan är. Hur mycket är 
klockan på bilden?

Ringa in det svar du tror är rätt:

Ringa in det svar du tror är rätt:

Klockan är halv elva. 

17.00 15:00

10:30 11:30

Hjälp oss med  
klockan



Träna självkänsla 
med oss

Varje dag tränar Musse & Helium på 
sin egen självkänsla, på att tycka om 
sig själva. Nu ska du få göra samma 
sak som de gör. 
 
Blunda och upprepa dessa mening 5 
gånger tyst för dig själv. En mening 
åt gången.

1. Jag är superbra på allt jag vill 

2. Jag är modig 

3. Jag är stolt över mig själv 

4. Jag duger precis som jag är



God morgon! 
…eller hejdå

Instruktion: Utse en ny ”hälsare” 
varje dag. De andra barnen ställer sig 
i kö och går fram till hälsaren en efter 
en och pekar på vilken hälsning man 
vill göra för dagen. Hälsaren utför 
uppgiften till sista personen är klar.

KRAM

HANDSLAG

HIGH FIVE

FIST BUMP



Nere i Djurriket bor det en massa fantastiska djur. 
Om du fick välja att bli ett djur för ett tag, vilket djur 
skulle det vara och varför skulle du vilja bli just det 
djuret? 

Om ni är en mindre grupp så kan ni sätta er i en ring 
och berätta vad ni skulle vilja bli för djur. En i taget. 

Om ni är många så sätter ni er två och två. 

Kom ihåg, det finns inga rätt eller fel. Ha kul!

Jag skulle vilja 

vara en mask, för 

då kan jag göra 
häftiga och 

hemliga gångar  

under marken.

Gruppövning

Jag skulle vilja vara 

ett Grislejon,  

för då skulle ingen 

våga bråka med 
mig. 



TIPSPROMENAD



Under vems soffa hamnar Musse & 
Helium hos uppe i Människorvärlden? 

FRÅGA 1

1. Under en gammal gubbes soffa 

X. Under Camillas soffa 

2. Under mormor Ullas soffa



Vad hittar Musse för gul sak i en skål uppe 
på vardagsrumsbordet. 

FRÅGA 2

1. En gul badanka 

X. En banan 

2. En ostbåge



Vad kan Musse & Helium smörja in sig 
med så att Duvjägarna inte känner lukten 

av dom lika lätt?

FRÅGA 3

1. Mörk choklad 

X. Snigelbajs 

2. Duschtvål



Musse & Helium tycker det är viktigt att man 
är snäll mot varandra. Men ibland kan det bli 
fel ändå. Vad säger man om man råkat vara 

dum mot någon? Vad tror du Musse & Helium 
hade sagt?

FRÅGA 4

1. Jag bryr mig inte 

X. Ojdå, vad hände nu 

2. Förlåt, det var fel av mig att vara dum 
mot dig. Kan vi bli vänner igen?



Musse & Heliums vän Charlie är en 
blandras. Hans mamma är ett Lejon 
och hans pappa är en stolt ….?

FRÅGA 5

1. Gris 

X. Elefant 

2. Sköldpadda



Vem skickar upp hålet i väggen till 
Musse & Helium i människovärlden?

FRÅGA 6

1. Tant Gamelina 

X. Trolle-Råtta 

2. Ta-Ta



Varför åker Ta-Ta ut till det visksäkra 
huset med Musse & Helium?

FRÅGA 7

1. För att det finns god mat där 

X. För att Ta-ta tycker om att viska 

2. För att Duvjägarna inte kan höra 
vad dem säger där inne



Hur ordnade Camilla kläder åt Musse 
& Helium?

FRÅGA 8

1. Hon åkte och köpte kläder åt dem 

X. Hon sydde om gamla dockkläder 

2. Hon klippte hål för armar och ben 
i små tygpåsar



Vad händer när Duvjägarna närmar sig?

FRÅGA 9

1. Det börjar regna och klockorna 
börjar slå 

X. Fåglarna slutar kvittra 

2. Charlie börjar fisa



Musse & Helium gör ofta saker som de är 
lite rädda för. Vad kallas det när man gör 
något man egentligen inte vågar?

FRÅGA 10

1. Trött 

X. Pigg 

2. Modig





Bra jobbat!  
Musse & Helium är väldigt 

 stolta över dig. 
Puss & Fis!


