
 

Skattjakt inomhus 
Dags att inta rollen som en sakletare! Hur många av sakerna i rutorna kan du 

hitta där hemma? Kanske kan du utmana någon där hemma eller en vän i vem 

som först kan få fyra i rad - eller fylla hela brickan?    

 

Fem saker som  
är röda 

En tröja som 
borde ligga i 
tvättkorgen 

En bok där titeln 
börjar på S 

Något man kan 
använda till  

sitt hår 

Ett klädesplagg 
som du tycker om 

att ha på dig 
En tidning 

Ett fotografi av  
en snäll person 

Två olika sorters 
frukter eller 
grönsaker 

En blomma eller 
växt som ser ut 

att behöva 
vattnas 

Något man kan 
vispa en  

kaksmet med 
Ett läppstift 

En bok som du 
inte har läst 

Något som ligger 
på fel ställe 

En tavla med 
något blått på 

Ett par skor som 
inte är dina egna 

Något som har 
ett batteri 

 

  



 

Skattjakt utomhus 
Dags att inta rollen som en sakletare! Hur många av sakerna i rutorna kan du 

hitta utomhus? Kanske kan du utmana någon där hemma eller en vän i vem 

som först kan få fyra i rad - eller fylla hela brickan?    

 

Tre olika sorters 
löv 

 
Något som ser ut 
att vara äldre än 

vad du är 
 

En bil vars 
registrerings-

nummer 
innehåller 

bokstaven U 

En cykel 

En blomma som 
du tycker ser  

fin ut 

 
En buss- eller 

spårvagns-
hållplats 

 

En skylt med en 
bild på 

Något som 
mamma/pappa 

inte skulle bli glad 
om du tog med 

hem 

En pinne som är 
längre än din fot 

 
Något som  

kan rulla 
 

En fågel En sparkcykel 

En blå bil 
 

En barnvagn 
 

Något som inte 
hör hemma där 

det ligger 
En soptunna 

 

 

 

 



 

Min egen skattjakt 
Här kan du själv skriva i olika saker att hitta! Kanske kan du och någon där 

hemma eller en vän göra varsin skattjakt och ge till varandra? 

 

    

    

    

    

 


