
MICAS KLURIGA 
ORDFLÄTA

Rätt svar: SANDSTRAND, GLASS, BADBOLL, BLÅBÄR, SEGELBÅT, JORDGUBBAR, NYCKELPIGA, MIDSOMMARSTÅNG
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A B C
I jorden lever daggmaskarna. De har också en viktig roll 
i våra odlingar. Daggmaskarna gör nämligen så att jorden 
blir bättre och mer fruktbar. Kan du lista ut vilken gång 
som leder till vilken daggmask?

MICAS SOMMARÄNG
Nu står äntligen naturen i full blom. Visste du att bina har en 

superviktig roll när det kommer till att befrukta växterna? Det är 
faktiskt tack vare bina vi kan plocka fi na blommor och äta massor 

av goda frukter och bär. Hur många bin hittar du på ängen? 

Rätt svar daggmmaskar: A-2. B-3, C-1. Rätt svar bin: 15 st bin.



 
 

32

 

  

 

HITTA VÄXTHUSET
Klara Kanin håller på att plantera gröna godsaker i 
sitt växthus. Följ spåret och visa vägen till växthuset!
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Djurrikets världsmästare
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Vem stöter längst?
Svar:

Mica och Blipp har precis stött varsin kula. 
Följ spåren i sanden för att lista ut vem som 
har stött vilken kula.

Rätt svar: 1A, 2B, 3CRätt svar: 1 = 1,  2 = X,  3 = 1,  4 = X 5   



Rätt svar: B

För att locka krabborna behöver  
man ett bra bete. Musslor är ett  
sådant. Och dessutom finns det gott  
om dem i havet. Men, ibland kan de 
vara lite kluriga att hitta. Hjälp Mica  
och Blipp att leta bland stenarna! 
Vilket av alternativ A, B eller C leder  
till musslorna? 

Musseljakten

A
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C
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Red ut kabelröran
För att Micas elgitarr ska låta häftigt måste hon koppla 
in den i stora svarta högtalaren. Den stora svarta lådan 
kallas i musikvärlden för förstärkare. Problemet är att 
det har blivit sladdtrassel och nu vet inte Mica vilken 
kabel hon ska koppla in. Kan du lista ut det?  

Rätt svar: C4   
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