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Lillvalla förvandlas  ll Lilla Villervilla; en 
besökslekplats för de som bor nära och 
de som kommer från  ärran. E   
spännande u  lyktsmål som tål a   
besökas, inte bara en gång, utan året 
om, år e  er år, genera  on e  er genera-
 on. En plats a   u  orska, upptäcka och 

återupptäcka för liten som stor, ung och 
gammal. Barn och vuxna kan lära sig om 
honungsbinas liv, stjärnbilderna på himla-
valvet och höra vargarna yla i skogen och 
mycket mer.  
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Dro  ningen ligger och vakar över äppellunden.I hennes vingar 
kan man spegla sig, på hennes långa tentakler kan man klä  ra 
och från toppen av hennes rygg kan man se ut över lunden.

Ti  -ut

Dro  ningen

Drönarna s  cker upp som kullar ur marken. Här kan de minsta barnen 
rutscha, leka Ti  -ut och gömma sig i kullarna. De lite större barnen kan 
klä  ra upp på kullarna och kanske leka Inte-Nudda-Golvet

Bikupan är en lekplats för alla åldrar. Bikakans hexagoner skapar lek-
fulla former och lekskulpturer. I bikupan hörs ljudet av tusentals bins 
surr. Genom bikakans hål kan man åka rutschkana ut ur bikupan.
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Rödluvan och vargarna

I skogen gömmer sig djuren från våra djupaste 
skogar; varg , björn, lo , djärv och vildsvin. 
Silue  erna av spegelglas gör a   djuren är svåra 
a   upptäcka, på samma sä   som ute i vår natur. 
Kanske måste man gå på upptäcksfärd fl era gånger 
innan man har hi  at alla djuren.

För dem som vågar fi nns e   spännande system 
av broar och spänger på fl era nivåer som leder 
upp  ll trädkronorna. Har man tur kan man få syn 
på ekorre, nötskrika eller gröngöling.
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Det mörka molnet  speglar omgivningen, barnen 
och himlen. När barnen gungar hörs ljudet av 
plaskande regn och åskans muller.

    
Raketerna- här s  ger man in  ll 
ljudet av en raketuppfart eller 
en månlandning

Åskan går

Klä  erlek

Klä  ra bland
molnen

Vackert-Väder-Moln

Hoppa på en 
va  enmolekyl

Månen

Solsken

Den muromgärdade  
stengården med 
frigående 
bondgårdsdjur.

Väderlek

    
En rutschkana ända 
upp  ll himlen

Trädkronornas sus

Vargens yl ljuder 
genom skogen

Stengården

Stranden

    
Cykla på regnbågen

Blixt och dunder

Gunga på en 
regndroppe

Spring genom piltunneln

Uggla

kom lek och lär vad världen är


