
Hasselbackens förskola, avd Hallonet 

 

Tavlans namn: Labyrinten 

På tavlan finns en stad med en regnbåge. Det finns ett stort hus och en gul båt och en vägbil. 

Det ser ut som en hästbana. Jag kan se en hinderbana – man hoppar över olika saker. Staden 

är som en labyrint – det är många gångar i den.  

 

 

 

 



Hasselbackens förskola, avd Krusbäret 

 

Vad har ni gjort för konstverk? 

 Djurens konstiga skog 

 Det röda är lava 

 Det blå är vatten 

 Det gröna är buskar och träd 

 Det gula är blixtar 

 

“Det var en gång massor av buskar. Vid buskarna var det vatten. Det slog ner en gul blixt i 

trädet. Då började det brinna och det kom lava.” 

 

  



Hasselbackens förskola, avd Hallonet 

 

Tavlans namn: Sjukhuset. 

Detta är en skatepark med en trampolin och en bro.  

På tavlan finns det plus – sådana som finns på sjukhus och på plåster.  

Jag kan se bollar – stora bollar och små bollar.  

 

 

 

 



Hasselbackens förskola, avd Krusbäret 

 

Vad har ni gjort för konstverk? 

 Världens största skatepark 

 

“Det var en gång ett slott och en gubbe som körde bil. Det kom en drottning. Drottningen 

skulle åka skateboard på en skateboardpark. Sen kom kungen. Han skulle ringa med ett barn. 

Barnet var prinsessan. Prinsessan lekte. De lekte “Bockarna Bruse” tillsammans på 

skateparken. 

 

  



Hasselbackens förskola, avd Hallonet 

 

Tavlans namn: Mario-världen. 

Det gröna är en skog. I skogen finns en björn. Det finns en polisbana i skogen där poliserna 

jagar tjuvar. Dom får hoppa över en massa glas.  

Det ser ut som en Mario-värld. Han hoppar och besegrar världen så att han kan rädda 

prinsessan Peach. Draken sprutar eld.  

 

 



Hasselbackens förskola, avd Krusbäret 

 

Vi har gjort ett slott med röd grind och flagga. Ett piratskepp finns där också som  

tillhör slottet. 

Vi har gjort studsmattor som prinsessan, prinsen och kungen kan använda. Skogen finns 

utanför slottet och där finns ett monster. 

 


