
Hej!

Jag heter Nisse och har flyttat in här. Jag hoppas att jag inte ska störa er,
men jag sover mest om dagarna och är uppe på nätterna. Ibland är jag lite
busig. Eftersom tomten vill ha lugn och ro i verkstan nu inför julen ville
han att jag skulle åka på lite semester. Därför hamnade jag här! Min
snögubbe Floyd är med mig. Ibland rymmer han, men jag ska säga till
honom att inte störa er när ni har lektion. Ibland kanske vi lämnar ett brev
till er så håll utkik utanför vår dörr!

Vi är lite nyfikna på er! Kan ni inte skriva ett brev och berätta lite om er
själva? Kanske har ni något bra tips på bus? Hihi. 
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Nisse



Hejhopp!

Tack för alla fina brev jag fått. Nu har jag fått lära mig lite om er
och några har också gett mig lite tips på bus, hihi.

På tal om bus - jag har gjort en del hittills, men mitt senaste bus
gjorde jag inatt! Jag har vänt något upp och ner i ert klassrum -
kan ni hitta vad? 
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Nisse



Hej!
Titta här vilka knäppa meningar jag har
fått! Kan ni hjälpa mig att skriva dem rätt?
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Nisse



Hej!
Min snögubbe har kastat om bokstäverna i
dessa julorden. Kan ni hjälpa mig se vad det
ska stå?
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Nisse



Hej!
Ni kan aldrig tro vad som har hänt! När jag
vaknade hade min snögubbe försvunnit!
Jag måste sätta upp en efterlysning! Kan ni
visa mig hur man gör en? Rita en egen
snögubbe och efterlys den så att jag kan se
hur man gör!
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Hej!
Jag har skrivit lite texter, men jag är inte så
bra på att rita! Kan inte ni rita en bild som
passar till texten?
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Nisse



Hej!
Jag har fått i uppdrag av tomten att skriva
julklappsrim till dessa olika julklapparna! Jag
behöver hjälp! 
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Nisse



Hej!
Jag har fått en massa fina teckningar av mina
Nissar! Kan ni inte skriva en julberättelse till
dem? 
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Nisse



Hej!
Jag har fått några julberättelser. Men jag
för står inte dem! Kan ni hjälpa mig att läsa
och svara på frågor?
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Hej!
Nu är det dags att pynta julgranen! Kan ni
hjälpa mig att dekorera lite fina julkulor? 
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Nisse



Hej!
Jag har fått en fin bild med massa julsaker i.
Den skulle dock behöva lite färg! Kan du måla
den till mig?
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Hej!
Ni anar inte hur mycket jag älskar labyrinter!
Här har jag gjort några kluriga till er. Lycka
till! Hihi.
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Hej!
Tomtemor älskar matte. Nu har hon skickat
lite kluringar till mig, men jag behöver hjälp!
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Nisse



Hej!
Tack för att ni har hjälpt mig med alla mina
uppdrag. Här får ni en liten gåva som tack!
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