
Pysselbok
Pyssel och klurigheter i stallet och på galoppbanan



1 - Svart   2 - Grön   3 - Gul   4 - Vit   5 - Brun

Vem gömmer sig här?
Färglägg bilden med hjälp av siffrorna. 

 Svart                Grön       Gul                 Vit      Brun



 Svart                Grön       Gul                 Vit      Brun

Fram och bak
Kan du se vilka framdelar och bakdelar som hör ihop?  
Dra streck mellan rätt fram- och bakdel! 



Ute i hagen
Sätt färg på den här bilden!  
 

Hur många hästar kan du räkna till?  



Hitta rätt
Du har 60 sekunder på dig att hjälpa hästen nå jordgubben.

Hinner du? 



Kan du rita 
av hästen?
Ta hjälp av rutnätet för  
att rita av hästen.  
Färglägg sedan båda bilderna. 
 



Nästan lika
Kan du upptäcka fem skillnader mellan bilderna nedanför?  
Ringa in varje skillnad som du hittar. 



Vilse på stallbacken
Kan du hjälpa hästen att hitta hem till stallet igen?

Försök sedan att hitta hästskorna och skottkärran! 



Kaos i hästhagen 
Vilka fyra skuggor tillhör en häst?  
Ringa in dem! 

Kan du gissa vilka djur de andra skuggorna tillhör?



Prick till prick
Rita färdigt bilden genom att följa siffrorna i rätt ordning. 
Färglägg sedan bilden! 



Vänster Höger

Vänster och höger
Hur många hästar är vända åt vänster och hur många är vända  
åt höger? Räkna och skriv talet i respektive ruta. 



Vilka färger och vilket 
mönster har din dress?
Hur skulle din tävlingsdress se ut om du hade en galopphäst? 
Rita mönster och färglägg dressen. 



På galoppbanan
Färglägg bilden. Om du vill, rita en bana, staket, publik och  
andra detaljer som du kan hitta på en galoppbana!



Hitta hästen
Alla hästar kan bilda par - utom en. Leta upp och ringa in hästen 
som det bara finns en av. 



Kasta om bokstäverna

T H S Ä

Hoppsan! Bokstäverna har hamnat i fel ordning.  
Kan du lista ut vad det ska stå?

Vad blev ordet?



Grönbete
Stoet och hennes föl njuter av solen i hagen. 
Färglägg bilden med fina färger! 



 Vilken skugga är korrekt?
Bara en av skuggorna stämmer överens med ponnyn.  
Ringa in den skugga som passar ponnyn perfekt!



Vad säger hästen?

Den här pysselboken är utgiven av Svensk Galopp AB. 

Har du frågor, kommentarer eller feedback?

Hör gärna av dig till oss på info@svenskgalopp.se

Vad tror du att hästen säger eller tänker på?  
Skriv eller rita något i rutan. 



BLÅ

GRÖN

BRUN

GUL

RÖD

SVART

Dags att räkna
Färglägg bilden med hjälp av addition och subtraktion.



Läs mer om galoppsporten på svenskgalopp.se

Vi ses på galoppbanan!
 


