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Wow,  
vad spännande 
det ska bli att 

åka ut och fiska!

Skepp ohoj, 
landkrabbor!  
Kasta loss!

Ja, det blir ett  
härligt äventyr!

Lugn i stormen, Mica. Det 
finns en del att tänka på 
innan vi ger oss ut på sjön.
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När du ska ut på sjön är det viktigt 
att vara försiktig. Därför finns det 
några enkla saker att tänka på. Och 
glöm inte att alltid ha med en vuxen. 

Sitt ner i båten. Om du 
står upp kan du trilla i.

Glöm inte matsäck om 
du ska vara borta länge. 

Alla i båten bör använda flytväst. 
Det gäller vuxna också. Även om 

de är jätteduktiga på att simma.

Ta med en tamp om du vill 
gå iland någonstans. Annars 
kan båten åka iväg.

Sjövett 
med 
Blipp
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Tror du att vi  
får någon fisk på 

kroken snart?

Det kan ta 
lång tid. 
Tålamod är 
en fiskares 
bästa vän.

Fiska med Mica

DAGGMASK
Ett bra bete att 
locka till sig fisk 
med. Daggmasken 
trivs bäst under 
jorden. 

FISKEKORT
I många sjöar 
behöver du ett 
speciellt kort för 
att fiska.

HÅV
Gör det lite enklare när 
du har fått napp och 
ska dra upp fisken.

FISKESPÖ
Det viktigaste av 
allt: Ett bra spö!
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Vad är 
det som 
nappar?
Nu rycker det i Micas spö. Kan 
du lista ut vilken fisk hon fått 
på kroken? Följ fiskelinan och 
kryssa i vad det är som nappar.

GÄDDA

BRAXEN

SIK

ABBORRE

Rätt svar: Abborre 5   



Vilken tur att det 
nappade till slut. 
Jag är hungrig  

som en varg.

Ja, nu hittar vi en bra 
plats där vi kan grilla.

Mums, det 
här var gott.

Visst! Det finns massor av 
goda matfiskar i insjöar.
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Enkelt och smarrigt mellis till 
utflykten. Eller en utmärkt 
dessert efter grillmiddagen.

Hajkbanan!

Du behöver:

Gör såhär:
Skär ett längsgående snitt i bananerna. 

Bryt bitar av chokladen och tryck 
ned dem i snittet. Lägg bananerna  
i folie på grillen. När chokladen har 

smält är det klart!

2 bananer

Aluminiumfolie

50 g mjölkchoklad
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Finns i sjön?
Vilka av dessa djur kan du hitta i våra 
svenska insjöar? Kryssa ja på de som 
finns i sjön, och nej på de som trivs i 
lite saltare vatten.

GÄDDA

JA NEJ

KRÄFTA

SJÖSTJÄRNA

RÖD BRÄNNMANET

BLODIGEL

BRAXEN BLÅMUSSLA

Rätt svar: Kräfta: Ja. Gädda: Ja. Blodigel: Ja. Sjöstjärna: Nej. Röd brännmanet: Nej. Braxen: Ja. Blåmussla: Nej.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ JA NEJ
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BLÅMUSSLA

Sjökunskap 
med Mica

I Sverige finns 95  700 
stycken sjöar. På kartan 
har jag listat några som 

jag tycker är häftiga.

Hornavan
I Lappland ligger Sveriges 

djupaste sjö Hornavan. Med 
ett djup på 221 meter är den 

31 meter djupare än vad 
Sveriges högsta byggnad, 

Turning Torso, är högt.

11

Storsjön
Djupt nere på Storsjöns botten 

sägs det finnas ett ormlikt djur med 
pucklar och ett litet hundlikt huvud. Detta

 storsjöodjur kallas i folkmun för Birger. 
I hundratals år har lokalbefolkningen

 försökt att hitta Birger.
 

22

Vänern
Med sina 5650 km² är Vänern 
Sveriges största och Europas 

tredje största sjö. Den är så stor 
så att hela jordens befolkning 

skulle rymmas i den. Det skulle
 bli väldigt trångt.

5

5

Vättern
Runt Sveriges näst största sjö 

går världens största motionslopp 
med cykel: Vätternrundan. Det är 

300 km långt och har närmare 
20 000 deltagare varje år. 

6

6

Mälaren
Mälaren är Sveriges tredje största
 sjö och ligger bl.a. vid Stockholm, 
Sveriges största stad. Stockholm 
är även Sveriges huvudstad där 

kungen och drottningen bor.  

33

Hjälmaren
Vid Sveriges fjärde största sjö ligger 
Örebro. Där finns ett gammalt slott 
från 1300-talet. I slottet kan man ha 

prinsess- och riddarkalas. Eller 
spökkalas om man törs.

4

4
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Hjälp Mica och Blipp 
att hitta hem
Efter en lång och härlig dag på sjön är det dags för Mica  
och Blipp att ro hem. Men de behöver din hjälp för att  
hitta bland alla stenar och vass. Följ labyrinten med en  
penna för att hitta rätt väg till dem.
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Gör dig redo för 
att lägga till!

Var försiktig nu och glöm 
inte att ta med tampen 

när du hoppar iland.

Det är så härligt med vår.  Att kunna 
vara ute på sjön och upptäcka massor 
av spännande saker.    

Land i sikte, kapten!

Aj, aj, kapten!
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Missa inte vårt nästa 
äventyr den 6/8.  Det 

blir riktigt roligt! 

           MILJÖMÄRKT - Produktion - ICA Reklam, ICA Sverige AB 2018 - Tryckeri Eskils - Lic 3041 0459.


