
 

 

Till professor Wilda Wide & vänner 
Mitt slott av snö och is har förstörts av den varma sommaren. 

Vi här i mitt rike behöver hjälp att bygga upp det igen. 
* 

- Vintrus Kungus slottus portalus - 
* 

Leta upp ett snöigt fält, där snön ligger orörd och vit. 
Be markens ägare om lov att bygga slottet dit. 

Trampa rakt in till fältets mitt där slottet ska stå. 
Gör sen en vacker rondell för slottet att vila på. 
Trampa en cirkel en bit ut så en mur lämnar kvar. 

Öppna upp bitar av muren för att underlätta försvar. 
Slottet byggs med klossar av snö och is. 

Och allt skräp plockas bort givetvis. 
 
 
 
 

 
 

Isblock till slottet ni får av Näcken. 
Med fiolstråken han skär loss dem ur bäcken. 

* 

Om busigt troll drar fram, gör allt tvärtom och är retsam. 
Snöänglar kring slottets mur, blir portar för Snöälvornas retur. 

Älvor stora, älvor små, fångar tvärtomtrollet i en vrå. 
* 

- Tellus hemmus portalus - 
Hälsningar, Vinterkungen 

  



 

Trollens lekar i Vinterkungens rike 
1. Leta spår i snön. Gör egna roliga spår. Hur tror du trollens spår ut? 
2. Trampa upp en slottslabyrint för Vinterkungens slott. 
3. Bygg ett isslott och/eller snöslott åt Vinterkungen. 
4. Dekorera slottet med iskonst:  

i. frys färgade isbitar dekorerade med naturmaterial  
ii. blås färgade såpbubblor som fryser till is ute 

5. Trampa snölabyrinter åt väderstreckstrollen. 
6. Väderstreckstrollen rör sig på olika sätt. Hitta på hur! 
7. Gör snöänglar som portar till snöälvorna. 
8. Bygg ett snözoo med roliga djur i olika storlekar. 
9. Bygg tvärtomtrollet Talvikki som står upp och ner.  
10. Lek tafatt i snölabyrinterna:  

i. En väljs till hungrig varg som jagar andra. Gör snöbon där ni kan 
skydda er mot vargen.  

ii. Sätt halsdukar till trollsvansar och försök fånga varandras svansar. 

11. Lyssna noga för att höra knarrande snö ... eller andra ljud! 
12. Smyg så tyst ni kan medan en blindbock räknar till 20 och ska sen peka var 

de andra står. Den som blir pekad på blir nästa blindbock. Eller tvärtom: En 
smyger medan resten blundar och räknar till 20. Sen ska alla peka var de tror 
smygaren står. Den som pekar närmast får smyga som nästa.  
Alternativt: alla går baklänges när de smyger. 

13. Bygg en bana för käpphästar / käpptroll. 
14. Bygg vackra snölyktor. 

Sagan om Vinterkungens slott kan du lyssna 
på via BUU-sagan, Arenan. Scanna med en 
QR-app eller telefonens kamera. 

 

 


