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Maj är en intensiv månad, så även på Pusselbiten. Värmen kom och försvann men vi 

är utomhus så mycket det bara går och barnen älskar att leka i vattenpölar. Att 

gunga och cykla är också roligt och oftast äter vi mellanmål ute. 

En dag hade vi planerat en utflykt till televinkenlekparken med lunch. Vi hade 

jätteroligt med allt parken hade att erbjuda men när det var dags för lunch stod 

haglet som spön i backen. Vi valde då att ta med lunchen tillbaka till förskolan och 

äta den där, det gick bra det med. 

Barnen som ska börja förskoleklass till hösten har varit på inskolning. Där har de fått 

lära känna nya fröknar och barn och de har även ätit lunch på skolan, spännande 

tyckte de!  

5-6 åringarna har haft mattelekar i skogen, de fick göra lite olika uppdrag och öva på 

lång-kort, hälften, former, mängd mm. Aslutningsvis lästes värdegrundssagan Den 

lille ljusröda draken och barnen åt frukt. Det kommer att bli ett tillfälle till med 

mattelekar för dem innan sommaren. 

4-årsgruppen har varit i skogen och träffat på Alfons Åberg. Han kände sig lite ledsen 

och pratade om känslor och vänskap och en fröken läste sagan Där går tjuv-Alfons. 

Det var en mysig stund och barnen hann även med att leka fritt i skogen. 

Den 16 maj firades förskolans dag med Pusselruset. Först hade alla barn 

uppvärmning till musik sedan sprang de, stora som små, en snitslad bana på 

området. I mål fick alla sportdryck och banan sedan hade vi prisutdelning med 

medaljer och diplom. En rolig tradition tycker vi! 

Årets sommarfest gick av stapeln den 22 maj och vi hade vädrets makter med oss. 

Gården var lövad och pyntad med ballonger och barnen bjöd på skönsång, de hade 

lärt sig flera nya roliga sånger och som avslutning sjöng och dansade alla till ”bada 

nakna”. De barn som ska sluta hos oss tackades av med godisblommor och 

personliga diplom, vi önskar dem all lycka till deras nya utmaningar. Festen 

avslutades med en tipsrunda och fika i gröngräset. Som vanligt en riktigt trevlig 

stund och tack alla ni som kom! 

 

 

 

 



I vårt vårtema har alla barn har gjort fina tulpaner som sitter inramade på väggen i 

målarrummet. Tussilago, fjärilar, nyckelpigor, sniglar och vårfåglar pryder vår 

korridor, ta gärna en titt när ni hämtar ert barn. 

 

 

 

Trevlig helg önskar Jens, Cissi, Marie och Maria 

 

 


