
PÅMINN ANDRA OM ATT 
TVÄTTA HÄNDERNA!
FRÅGA: 
Hur kan man hjälpa andra att vara säkra från virus 
och baciller?
Du har redan lärt dig hur viktigt det är att tvätta sina händer på rätt sätt. 
Men andra kanske också behöver lära sig, och bli påminda, för att skydda 
sig själva? Du vet bäst! Nu ska vi lära dem! Ta på dig din konstnärliga hatt 
för att skapa ett meddelande som hjälper dina grannar att vara säkra. De 
kanske är ute och går med hunden, eller går till affären - oavsett så kommer 
de att vara tacksamma för din påminnelse om att de måste tvätta sina 
händer!

AKTIVITET: 
Du har ett val nu. Antingen kan du skapa en inomhus-skylt med tusch- eller 
färgpennor, ELLER en utomhus-skylt på trottoaren med krita.

1. Du måste få tillåtelse av en vuxen (din mamma, pappa eller lärare till 
exempel) innan du startar ditt projekt. Fråga dem om hjälp att hitta ett bra 
ställe för ditt meddelande, så att andra människor kan se det.

2. Bestäm vad det ska stå. Du skulle kunna skriva “Tvätta dina händer” eller 
något annat. Sedan bestämmer du ifall du även ska ha med bilder för att 
visa tydligare.

3. Gör en snabb skiss på ett papper. Då kan du testa lite olika idéer, planera 
och vara säker på att du stavar orden rätt. Du kan visa upp din idé för en 
vuxen för att få deras kommentarer.

4. När du är nöjd med din idé så samlar du ihop 
det du behöver och sätter igång.
 a) om du skapar en skylt som ska vara inomhus så 
 använder du tuschpennor eller kritor till exempel. 
 När du är färdig så ber du någon vuxen om hjälp att hitta en    
 plats där alla kan se din skylt.
 b) om du gör en skylt som ska vara utomhus så använder 
 du krita ifall du har någon vuxens tillåtelse.

Du får inte använda tuschpennor eller kritor på något annat än papper, då 
det kan vara svårt att städa upp efteråt.

När du är färdig går du inte glömma att plocka undan efter dig!

MATERIAL:
• Papper
• Pennor eller kritor
• Kritor för utomhusbruk

EXTRA! 
Låna en telefon eller använd 

din egen för att ta en bild av din 

skylt och dela den med dina vänner 

och din familj. Nu kan din viktiga skylt 

synas för inte bara dina grannar, 

utan även av andra som du inte 

kan träffa just nu.
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