
Gör ditt eget 
natursudoku! 

På vår hemsida finns ett ark fyllt med 
blommor, som du kan skriva ut och använda 
för att lösa sudokut. Placera bilderna på de 
tomma rutorna i spelplanen till vänster.

Varje rad om nio rutor, både lodrätt och 
vågrätt, får endast innehålla en bild av varje 
motiv. Samma gäller varje kvadrat om 3x3 
rutor.

Vi gjorde vårt sudoku med svenska blommor.  
Låt eleverna göra egna sudokun med till 
exempel svampar, insekter, träd eller något 
annat tema från naturen. Detta ger möjlighet 
att lära känna de vanligaste organismerna i 
närmiljön.

Lösningen finns på www.bioresurs.uu.se 

”Våren, som ej bör mätas efter calendarium 
utan efter klimatet och värmen, var så vida 
kommen att lönnen utslagit sina blommor, 
men ej blad; att björken nyligen utspruckit 
och blommade som bäst; alens stiplar voro 
nyligen utbrustna och granen hade på sina 
yttersta kvistar små smultronlika knoppar, 

som voro dess hanblomster, men ännu 
ej mjöliga; lind, ek och asp stodo ännu 

sovande i sin vinterdvala.” 

Ur Linnés ”Öländska resan” 1741

Läs om Skolprojekt Linné på  
www.bioresurs.uu.se
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 13

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Sista ansökningsdag till 
höstens kurser på uni-
versitet och högskolor

    Skärtorsdagen     Långfredagen          Påskafton 

Annandag påsk

Påskdagen

30

Mariana

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton

Svenska Juniorvattenpriset,  
sista ansökningsdag

KabbleKa adam och evateveroniKa

stinKnäva hästhov (tussilago) styvmorsviol

prästKrage

Kornvallmo rödKlöver

Så här många extra kopior behöver du av 
respektive bild för att kunna lösa sodukut!
Nedan: ”Tantus amor Florum” var Linnés 
valspråk. Uttrycket är latin och betyder fritt 
översatt ”En sådan kärlek till blommorna!”
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