
Upptäcktsfärd på 
våra naturstigar

Hej alla barn! 
Vill du lära dig mer om våra djur och  
vår natur? Då är det här den perfekta  

upptäcktsfärden för dig.
019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.visitkumla.se

Har du hittat alla stämplar?
Bra jobbat! Välkommen att lämna in denna lapp med alla dina sju 
stämplar till biblioteket, så får du ett pris för din fina insats.

Karta som visar vart alla våra  
naturstigar finns. Lycka till!

Spännande och lärorika naturstigar

Lär dig mer om vår natur samtidigt som du leker och har kul

Olika teman  
med klurigheter 
för dig att lösa!

Småfågelstigen
vid Kåre koltrasts lekplats

Hasselstigen
vid Hanna Hasselmus lekplats

Nyckelpigestigen
vid Nelly Nyckelpigas lekplats

Rovdjursstigen
vid Jonny Järvs lekplats

Viltstigen
vid Skogsgläntans lekplats

Rävstigen
vid Rulle Rävs lekplats

Trafikstigen
vid Smedstorps lekplats

Här hittar du alla  
våra naturstigar

Stigarna  
ligger i anslut-
ning till roliga 

lekplatser!

Mer info om  
alla naturstigar:
visitkumla.se/ 

naturstigar

Stigarna  
ligger i 

anslutning till 
roliga 

lekplatser!



1. Småfågelstigen
Här i parken bor det många småfåglar. Om du lyssnar kan du höra deras kvitter. För 
att hitta stämpeln måste du först hitta koltrastens krypin. Vet du hur en koltrast ser 
ut? Här inne får du leta lite, och kom ihåg att fåglar flyger högt. 

2. Hasselstigen
Den lilla hasselmusen är bra på att gömma sig. Vid hasselmusens brevlåda finns det 
en stig som går in i dungen där du också hittar ett hasselmusbo. Stämpeln gömmer 
sig i de snåriga hasselträden i början av stigen. Kan du hitta den? För att hitta stäm-
peln måste du tänka som en liten hasselmus. 

3. Rävstigen
Här bor den busiga räven med sina kompisar. Uppe på en av kullarna finns en skylt 
om jakt, nedanför den finns däck att leka på. Du kan hoppa över eller sick-sacka 
mellan dem. Läs skylten om rävmat och leta efter stämpeln i rävens dunge. Rävar är 
väldigt listiga och duktiga på att gömma saker, kan du hitta stämpeln?

4. Nyckelpigestigen
Nyckelpigor är små djur. Kan du hitta några nyckelpigor här på lekplatsen? Visste 
du att de älskar att äta bladlöss och kan äta upp till 50 stycken om dagen! Nyckelpi-
gor kan även balansera på små löv. Kan du balansera på någon av dom tre stockarna 
som finns här på lekplatsen? När du har gjort det – leta efter stämpeln. Nu är du 
riktigt nära den!

5. Rovdjursstigen
Se upp, här kan du träffa på björnen och den stora kungsörnen! För att börja stigen 
går du till höger efter bron. Men var försiktig! Du kommer att passera några vilddjur 
längs stigen. Vågar du fortsätta? Björnar går i ide och sover hela vintern. Hittar du 
björnens ide kan du också hitta stämpeln. 

6. Trafikstigen
Börja vandringen vid välkomstskylten och fortsätt sedan vidare till skylten om fo-
tosyntes och läs den. Nu förstår du att träd är viktigt för alla levande varelser på 
jorden. Fortsätt till nästa skylt och läs om växthuseffekten. Nu har du också lärt dig 
om varför avgaser från bilarna är farligt för naturen. Har du sett att det finns väg-
märken uppsatta i lekparken? Vet du vad alla fem vägmärkena betyder? Leta bland 
dessa tills du hittar stämpeln.

7. Viltstigen
Här lär du dig mer om hur just du kan hjälpa till att ta hand om Sveriges vilda djur. 
För att hitta stämpeln, börja med att hitta välkomstskylten och gå sedan stigen i 
skogen. Ser du björnen? Sjung sången ”björnen sover” och leta runt björnen efter 
stämpeln. Hittar du den innan han vaknar?

Stämpa här!
När du har hittat stämpeln på  
naturstigen, så letar du upp rätt stig  
i rutorna här intill och stämplar i den 
rutan. Kan du hitta stämpeln på alla 
våra sju naturstigar?

Lycka till!

På varje naturstig finns en röd stämpel som du ska leta efter.  
Kan du hitta dem med hjälp av ledtrådarna nedan? 

Plats: Västra parken

Plats: Intill Grevgatan

Plats: Intill Kalle Malkums väg/Skeppners väg

Plats: Intill Betesgatan

Plats: Intill Utmarksgatan, Kumlaby

Plats: Intill Smedstorpsvägen

Plats: Intill Violgatan

!
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