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Över...

KARTAN
UPPDRAG :
TRÄD & SÅNT

Kartan saknar någonting jätteviktigt! Det finns inga
träd eller skogar med! Du behöver hitta träden i
Henån och rita ut dessa. Färglägg allt som växer i
en fin färg (förslagsvis grönt).
Kartor är ju ritade uppifrån - som om du vore en fågel
som flyger över staden och tittar ner. Men hur ritar
man träd och buskar uppifrån?

DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

STORA

DEN GÖMDA MENINGEN
Du får fram bokstäverna till den gömda
meningen på framsidan genom att leta efter
detaljer i Henån, med hjälp av detaljböckerna!

UTFORSKA HENÅN!
För att lycka med detta behöver du...

1. Rita klart kartan
2. Hitta bokstäverna till den gömda meningen

Du har 2 huvuduppdrag!

På nästa sida börjar dina 4 kartritaruppdrag.

Kartan över Henån är svår att förstå! Den behöver ritas
klart och fyllas i med färg.

Henån är ju döpt efter en Å. Hen-ÅN. Kan du hitta ån
på kartan? Färglägg ån samma färg som havet!

Offentliga hus (eller byggnader) är hus som du inte
behöver bo i för att få vara i. Offentligt betyder att
alla får komma in. Det kan t ex vara ett bibliotek,
eller en skola.
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(eller den färg du tycker passar)

Privata hus är oftast hus som man bor i.

D3

Måla havet blått!

Hus kan delas in i två grupper: Privata och Offentliga.

D6

Pssst... En sann äventyrare gör båda uppdragen
samtidigt. Leta efter detaljer i Henån samtidigt
som du ritar dit dina upptäckter på den stora
kartan!
Kartan är så svår att förstå... den behöver färg!
Kan du lista ut vad som är hav?

KARTA

Bokstäverna från Detalj 1 skriver du där det
står “D1”. Detalj 2 heter “D2”. Det är alltså 6
Detaljer att leta efter!

UPPDRAG :
HUS & BYGGNADER

Skriv in bokstäverna här

UPPDRAG :
HAV & VATTEN

UPPDRAG :
BILAR & GÅENDE
HELA KARTAN ÄR JU FULL AV VÄGAR!
Men hur används vägarna? Vart kör bilarna? Vart kan
du gå?
Välj en färg för bilar och en annan färg för gående.
Rita ut på kartan vart bilarna kör med bilfärgen.
Rita också ut på kartan vart människor kan gå med
gående-färgen.

Här är några förslag att välja på:

Vilka hus tycker du är privata? Välj en färg och

färglägg de privata husen på kartan!
Hittar du mer vatten under din upptäcksfärd? Rita ut
det också!

Vilka hus tycker du är offentliga? Välj en annan

färg och färglägg dessa!

Det finns ju massa andra saker som också vill bli
samma färg som träden.
Gräsmattor... buskar.. rabatter.. skogar..
Hitta dessa också och färglägg kartan!

Psst.. finns det andra sätt att ta sig fram?
Cykel kanske? Kan du komma på andra sätt?
Välj en färg för dessa också och rita dem!

Det här huset på kartan
är Kajutan = Henåns Bibliotek.

Det är här du börjar din upptäcksfärd!
Hjälp dig själv hitta med kartan genom att
skriva och rita.

DU FÅR KLADDA
HUR MYCKET DU VILL!

Vilket hus är ICA till exempel? Skriv det på
huset så att du inte glömmer!

SISTA BOKSTAVEN
TILL DEN GÖMDA MENINGEN
Du hittar den genom att dra en linje mellan
dina olika X som du ritat i din jakt på detaljer!
Dra en linje mellan Detalj 3, 2 och 4.
Dra en linje mellan Detalj 5, 1 och 6
Dra en linje mellan Detalj 1 och 2.

Norr

Vilken bokstav ser du framför dig? Skriv in
det i den gömda meningen på framsidan där det
står “KARTA”.

Väster

Öster

Söder

Vik hela papperet i 8 delar

Vik längs den långa sidan. Kartan ska vara på insidan!

SÅ HÄR VIKER DU IHOP KARTAN:

sträckade linjen

Klipp längs den tjocka

Vik över längs den korta sidan

ställ upp papperet så det ser ut
som en näbb

Vik ihop :)

En gång till längs den korta sidan!

FRAM
SIDA

Tryck ihop!

OBS. Vi arkitekter ritar mycket. Det kommer ni också få
göra! Det mesta i
böckerna behöver nämligen färgläggas... Det fixar ni va?

Kram och lycka till,
från Arkitektstudenten Elin

Jag hoppas att ni ska ha så roligt i era uppdrag att ni forts
ätter fundera över hur
Henån är uppby ggt även efter era uppdrag är slut. Ni komm
er nog också upptäcka vad
ni själva tycker allt som är byggt runt omkring er!

Poängen med uppdragen är att NI BARN OCH UNGA ska
få utforska Henån på egen
hand, och fundera över hur allt ser ut och hänger ihop egen
tligen. Inom arkitektur
kallas det för att göra en “platsanalys”. Det är det första
man gör innan man kommer
med idéer om hur platser kan förändras.

Jag tror att de som bor på platsen (eller besöker den ofta)
kan den bäst. Jag tror
också att ni yngre vet så himla mycket - mer än ni tror
- som vuxna missar. Därför
har jag gjort den här uppdragsleken.

SÅ HÄR VIKER DU IHOP DE 2 DETALJ-BÖCKERNA:

HITTA
R
DETALJE
HITTA
ok
B 1
R
DETALJE
Bok 2

Allt handlar ju inte om att göra om, förändra och bygga nytt.
Vi behöver också titta
på det vi redan har innan vi ens börjar prata om vad vi vill
ha sen. Det kanske
handlar om vad vi vill ha kvar? Eller ha mer av?

HEJ KÄRA HENÅNBO - eller Orustbo, eller besökare!
Jag läser till arkitekt och
har funderat på en sak. Ni som är barn och unga borde ocks
å få säga till om hur våra
städer och samhällen ser ut.

Brev från spelskaparen:

Uppdrag
Up

Utfo
Utforskarens
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Bok 1

Glöm inte rita ett X
på den STORA KARTAN vart
någonstans du hittade detaljen
Jag tror på dig!
Du vet vad du ska göra!

i Henån

Kila dit vettja!
MILDA MAKARONER! Ännu ett förstoringsglas!

Detalj 3

DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

Hitta
Detaljer
Här är ett förstoringsglas över den del av
kartan där den första detaljen kan upptäckas
Kan du hitta hit?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

RA

ST

Detalj 1

STA

Detalj 2

PO

Här är nästa område där den andra detaljen
kan upptäckas!

MLI

Kan du hitta hit också?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

TAR

Tavlorna visar olika detaljer. Men bara en utav
dom kommer från platsen... Din uppgift är att
lista ut vilken genom att leta på platsen!
Sedan tar du bokstäverna till den rätta tavlan
och skriver in i den gömda meningen på den
stora kartans framsida! Detalj 1 skrivs över
“D1”
Rita sedan ett X på den STORA KARTAN
vart någonstans du hittade detaljen!
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Ser det bekant ut?
EN AV BILDERNA ÄR FRÅN PLATSEN, de
andra inte! Skriv in de rätta bokstäverna i den
gömda meningen!
Markera med ett X på den STORA KARTAN
vart någonstans du hittade detaljen!

Bok 2

O
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i Henån

Hitta
Detaljer

Det sista området... Hittar du hit?

Detalj 6

DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

Du hittar hit va?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

Klart du gör! Iväg med dig!

Ett förstoringsglas över den del av kartan där den
fjärde detaljen kan upptäckas!
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Detalj 4

K

Detalj 5

D

Du vet vart du ska! Hejja Hejja!
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Plätt lätt, du vet ju hur man gör.
Bokstäverna till den rätta tavlan skriver du in
på den stora kartans framsida!
Öster

Rita ett X på den STORA KARTAN vart
någonstans du hittade detaljen!

Luriiigt...
Men inga problem för en upptäckare som du!

