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BOHUS. Minns du 
labyrintspelet där man 
skulle balansera en kula 
genom en bana utan att 
den trillade ner i något 
hål?

Barnen på fritids-
hemmet Fregatten på 
Bohusskolan har gjort 
egna versioner av Brios 
klassiker.

Spindlar, spöken, ormar, 
mjukisdjur och domi-
nobrickor. Det mesta går att 

använda när man tillverkar 
ett eget labyrintspel. 

Genom att återanvända 
gamla leksaker och spelkar-
tonger har barnen på fritids-
hemmet Fregatten skapat 
nya kreativa spel som dess-
utom främjar en hållbar ut-
veckling. 

– Vi har jobbat en del med 
teknik och experiment bland 
de äldre barnen tidigare. I 
november var vi 20 fritids-
pedagoger som genomgick 
en heldagsutbildning på 
Universeum i Göteborg i 

ämnet teknik och då fi ck vi 
en hel del inspiration även i 
arbetet med de yngre, säger 
Eva-Lena Anderberg. 

Omkring ett halvt kilo lim 
har gått åt till att fästa alla 
leksakerna i kartongerna. De 
måste även hålla för att vri-
das och vändas på när kulan 
ska styras genom banan utan 
att trilla ner i något av hålen. 

– Nu har vi även byggt 
banor i Lego och påbörjat en 
stor i taket, berättar barnen 
med stor entusiasm.

JOHANNA ROOS
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Barnen på fritidshemmet Fregatten på Bohusskolan har använt sin kreativitet, fantasi och inte 
minst ett halvt kilo lim för att bygga egna labyrintspel av återanvända leksaker. 

– Barn på Fregatten bygger 
spel av återvunnet material

Kulspelet har fått nytt liv

Torsdag 27/3 slår vi upp
portarna till vårt växthus!

Premiär!

Välkomna!
Vårblommor i krukor   Påskliljor   Lökväxter   Billiga priser

60kr/st

Ett parti
tvåstänglad
phalaenopsis
Gäller så långt lagret räcker

5kr/st

Stort
sortiment av 
penséplantor
Styckeodlade

För tillfället kan vi ej erbjuda kortbetalning

Familjen Holmedal Öppettider Vardagar kl 10-18, Lördagar kl 10-15, Söndagar Stängt Tel 0520-66 05 01

gamla RV45
i Tunge mellan

Lödöse och
Lilla Edet

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

4 säckar 

100:-

Stora fina 
Penséer

7:-/st

Vi har allt för trädgården
 Sättpotatis, redskap, gödning, gräsfrö,  

myr- och snigelmedel, mossa- och 
ogräs-bekämpningsmedel m.m.

Algomin utför jordprov 

torsdag 3 april kl 10-17

Medtag 2-3 dl jord från din trädgård 

och få den analyserad utan kostnad. 

Max 2 prov/kund

Köp 2 valfria säckar Algomin  
8-10 kg, 220:-/st och få  
flytande näring på köpet!
Värde 98:-. Gäller endast torsdag 3 april kl 10-17.

Rölunda 50 liters 
Blanda som du vill:  
Planteringsjord, täckbark,  
barkmull, dressjord, naturgödsel....


