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Fy skäms, du tog bilen 
i stället för cykeln. Gå 
tillbaka till start och 

cykla istället.

Din kompis har hittat 
en rolig genväg 

genom skogen. Cykla 
fram två rutor.

För lite luft i däcket. 
Blås ut luft med 

munnen tills det blir 
din tur igen!

Det är mörkt och du 
har ingen belysning 

eller re� exer på 
cykeln! Stå över 

2 kast och skäms.

Du stannar och 

släpper fram gående. 

Cykla fram 4 rutor.
Du visar cykelpolisen 

tecknet att du ska 
svänga. Klarar du det 
får du slå 1 gång till.

Du trä� ar en kompis och stannar för att visa upp din � na cykel som du pyntat så � nt. Stå över ett kast så att din kompis har tid att beundra cykeln.

På vilken sida av 
vägen ska du cykla? 

Rätt svar - cykla fram 
5 rutor. Fel svar - cykla 

tillbaka 4 rutor.

Det är bilkaos framför skolan. Tur att du 
cyklar på cykelbanan och slipper det.  Cykla 

fram 2 rutor.

Du har kommit till en 
väg där du inte får 

cykla. Cykla tillbaka 2 
rutor.

En ko står på vägen. 
Härma en ringklocka 
så att kon � yttar sig. 
Cykla fram 2 rutor.

Tra� kljus! 
Slå tärningen. 1-3 är 

rött, stå över 1 slag och 
vänta på grönt.

4-6 är grönt, cykla 
fram 3 rutor.Cykelvägen korsar 

en gata. Hur ska du 

se dig för innan du 

cyklar över? Visa 

hur du gör!

Din kompis utmanar 
dig på vem som kan 
cykla långsammast. 

Du vinner och får 
stå över två kast.

Du har punktering! 
Gå tillbaka 6 rutor 

till cykelverkstaden 
och laga den.

BÖRJA 
HÄR!

MÅL

och slipper det.  Cykla 
fram 2 rutor.

cykla. Cykla tillbaka 2 
rutor.

På vilken sida av 
vägen ska du cykla? 

Rätt svar - cykla fram 
5 rutor. Fel svar - cykla 

tillbaka 4 rutor.

Du har kommit till en 

cykla. Cykla tillbaka 2 cykla. Cykla tillbaka 2 

Härma en ringklocka 
så att kon � yttar sig. 
Cykla fram 2 rutor.

din tur igen!

och slipper det.  Cykla 
fram 2 rutor.

Plocka fram en tärning och några spelpjäser och spela det spännande 
spelet cykelracet med kompisar och familj. Först i mål vinner!

Du trä� ar en kompis 
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