
Vi utmanar alla förskolor i Falun och Borlänge att genomföra förskoleutmaningen med sina 

barngrupper.  

Vårens utmaning är en favorit i repris: Vårbingo! 

Tanken är att förskolegruppen har en gemensam bingobricka (gärna A3) uppsatt. Sedan kan hela 

gruppen spana och samla observationer till bingobrickan.  

Vid vanliga samlingar får de berätta om vad och var de sett något ni kan kryssa i.  

När ni har fått fyra kryss i någon rad har ni fått BINGO och kan delta i utlottningen om ni svarar på 

några enkla frågor i utvärderingen om hur det gick för er när ni genomförde bingon med barnen.  

Förskoleutmaningen pågår under hela april. 30/4 är sista datum för att fylla i utvärderingen för att 

ha möjlighet att få ta del av ett naturvetenskapligt pris, som t.ex. ett besök av en historisk 

personlighet eller något NT-materiel!  

 

 

Här är utvärderingslänken: 

http://px.nu/ik5e3 

 

I utvärderingen har ni även möjlighet att bifoga en bild på t.ex. er bingobricka eller på något annat 

roligt ni gjort när ni letat vårtecken. 

 

Bingobrickan och mer information hittar ni på https://pedagog.2047.nu/#forskola 
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1. Någon flyttfågel som har kommit tillbaka, dvs inte synts till under vintern, 

t.ex. Gulärla, Bofink, Sädesärla, Stare.  

 

2. Vitsippa, men Blåsippa går också bra.  

 

3. Vanlig fluga eller spyfluga. 

 

4. Vanliga cyklar eller sparkcyklar som barn åker på.  

 

5. Daggmask eller vilken sorts mask som helst.  

 

6. Barn som hoppar långrep eller vanligt hopprep.  

 

7. En cabriolet, dvs en bil som åker med taket uppfällt.  

 

8. Blad som slagit ut på ett träd eller en buske.  

 

9. En spindel på ett spindelnät.  

 

10. Vilken sorts fjäril som helst.  

 

11. Tulpan eller någon annan odlad blomma utomhus.  

 

12. Myra, vilken sort som helst.  

 

13. Vilken sorts humla som helst.  

 

14. Någon som gräver i sandlådan  

 

15. Någon som rockar med rockring på gården.  

 

16. Tussilago och inget annat. 

 


