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Idéer till användning 
 

Korten kan spridas ut på bordet eller 
hållas i handen som en fjäder. Deltagarna 
tar upp antingen ett eget eller ett 
gemensamt kort. Ge utrymme för 
diskussioner 
om ämnet. De tankar som väcks kan även 
behandlas genom att rita på ett eget eller ett 
gemensamt stort papper. Diskussionen kan 
även sammanställas på tavlan, så att alla ser. 

Deltagarna kan till exempel parvis välja 2–3 
kort och dela sina tankar. Därefter 
kan de tillsammans skapa en liten 
sommarhistoria eller förbereda sig på att 
berätta för de andra om varandras 
somriga tankar, planer och önskemål. 

Med hjälp av korten kan ni även planera 
sommarsäsongens verksamhet. Efter att ni har 
delat tankarna, kan gruppens verksamhet eller 
gemensamma vardag göras sådan som 
deltagarna eller de boende önskar och med 
respekt för deras egna traditioner. 

http://www.vahvike.fi/


 
 

Jag tycker att den 
bästa tiden under 
sommarsäsongen 
är... 

 

Ett av mina 
oförglömliga 
midsommarminnen 
är... 

 

En viktig 
midsommartraditi
on för mig är... 

 
 

För mig betyder 
sommaren... 

 



 
 

På sommaren vill 
jag besöka... 

 
 

Jag önskar 
att det på 
sommaren 
inte... 

 

När jag var ung 
innebar 
sommarens 
arbeten... 

 

När jag tänker 
på somriga ljud, 
kommer jag att 
tänka på... 

 



 

När jag tänker 
på somriga 
dofter, 
kommer jag 
att tänka på... 

 

Ett 
sommarevenemang 
som jag vill delta i 
är... 

 

Somrarna i min 
barndom 
innefattade... 

 
 

På sommaren 
trivs jag bäst i... 

 



 

Jag minns en 
varm sommar 
då... 

 
 

På sommartorget 
handlar jag 
helst... 

 
 

På sommaren 
läser jag 
helst... 

 
 

I sommar vill jag 
resa till... 

 



 

Landsbygden i 
sommarskrud gör 
att jag kommer att 
tänka på... 

 

Staden i 
sommarskrud gör 
att jag kommer att 
tänka på... 

 
 

Jag vill fira 
högsommaren så 
att... 

 
 

Jag tycker att en 
härlig 
balkongblomma 
är... 

 



 

Av sommarens 
läckerheter tycker 
jag bäst om... 

 

Jag tycker att en 
motionsform som 
hör till sommaren 
är... 

 
 

En sång som 
beskriver 
sommaren bra är... 

 
 

Matsäcken för en 
sommarutflykt 
tycker jag ska 
innehålla... 

 



 

I min hembygd 
samlas folk på 
sommaren för 
att... 

 
 

En 
sommaridrottsgren 
som intresserar 
mig är... 

 
 

Jag tycker att den 
bästa stunden på 
en sommardag 
är... 

 
 

Jag tycker att den 
mest väldoftande 
sommarblomman 
är... 

 



 
 

Det sommarbär 
som smakar bäst i 
min mun är... 

 
 

Jag tycker att 
ett säkert tecken 
på sommaren 
är... 

 

Jag tycker bäst 
om en 
sommarstuga 
som är... 

 
 

I sommar skulle 
jag vilja träffa... 

 



 
 

På sommarteatern 
vill jag se... 

 
 

När sommaren 
nalkas känner 
jag... 

 
 

I sommarhettan 
svalkar jag mig 
helst genom... 

 
 

På sommaren klär 
jag mig helst... 

 



 

På sommaren 
brukar jag 
konservera 
eller frysa in... 

 

Den sommarsyssla 
som jag tycker 
bäst om är... 

 
 

Passande musik för 
sommaren tycker jag 
är... 

 
 

Jag tycker att 
den bästa 
sommardrycken 
är... 

 



  

  

 


