
SE - GÖRA - HÖRA
Familjeaktiviteter för firandet 

av Sveriges nationaldag
6 juni 2020 - i din park

eller trädgård



Konst i naturen
Fira nationaldagen med att göra Land art - en flagga av 
maskrosmönster, ett peppande budskap eller ett annat 
spännande mönster? 

Du bestämmer, och materialet hittar du i naturen.



Smaka på naturen
Ta in naturen med alla dina sinnen - testa att smaka på den!

Här ser du några växter du kan smaka på, men var noga 
så att du smakar på rätt.

MASKROS 
Smaka på små 

späda blad.

KIRSKÅL 
Smaka på små 

späda blad.

LÖKTRAV 
Smakar lök 

och lite beskt.



Lyssna! Om Hagaparken.
Lyssna till ljudguiderna som berättar om Hagaparken,  
en del av Kungliga nationalstadsparken. 
Ladda ned appen OnSpotStory till din smartphone,  
eller lyssna direkt på webben.

Ljudguiden ”Kungliga nationalstadsparken” 
guidar dig i Hagaparkens historia. Lär dig mer 
byggnader och sevärdheter. 

https://webapp.onspotstory.com/10/1/1006

I ”Unga i Nationalstadsparken”  
berättar ungdomar om parkens  
natur, arkitektur, konst och historia.

https://webapp.onspotstory.com/solna/1/1417

P.S. 
Visste du att Kungliga 
nationalstadsparken  
firar 25 år!
nationalstadsparken.se



Hagaparken Miniquiz
A 
Kung Gustav III slog sig ner i Hagaparken där han 
planerade och påbörjade ett slottsbygge. Men först  
hade han egentligen tänkt bygga slottet på en udde  
vid Brunnsviken i Bergshamra.

Platsen har fått namn efter en italiensk stad. Vilken?

1. Tivoli 
2. Ravioli 
3. Frascati

B 
När Gustav III planerade Hagaparken ville han att det 
skulle se naturligt ut, med kullar och slingrande stigar, 
öppna platser och många träd om vartannat. Här och 
var skulle man få syn på någon spännande byggnad, som 
Ekotemplet och Koppartälten. Den stora gräsmattan 
mitt i parken är ett härligt ställe för både picknick och 
pulkaåkning.

Vad kallar vi den gräsmattan med ett franskt ord?

1. Stora Pelousen 
2. Lilla Couscousen 
3. Stora Marseljäsen

C 
Carl-Michael Bellman, som var vän med Gustav III,  
skrev en berömd visa om Hagaparken, ”Fjäril’n vingad  
syns på Haga...”.

Vilka stadier går fjärilen igenom under sitt liv?

1. Frö, fjäll, kotte, fjäril 
2. Ägg, larv, puppa, fjäril 
3. Rom, yngel, larv, fjäril 

D 
I Brunnsviken sägs det att det finns vattenväsen som 
påminner om sjöjungfrur, men är mer guldbeströdda.  
Deras sång är så vacker, men kan vara farlig om du 
 lockas ner i vattnet.

Vad kallas dessa väsen?

1. Kajaker 
2. Vandaler 
3. Najader

Svar: A1, B1, C2, D3.


