Bellmans förskola, mobila förskolebussen.
Barnen får ett uppdrag.

En av våra favoritplatser är den gamla eken med sin trädkoja, i kungavännernas skog. Ofta lägger
räven Raffe ett brev till oss i brevlådan som finns där. Så här gick det till när vi fick ett uppdrag från
honom.

Vad är längst, Fridabussen eller alla barnen tillsammans?
– Det är vi, tror barnen.
Hur kan man ta reda på det, på riktigt?
– Man kan ta en pinne och mäta med!
Men hur kan man veta hur lång en pinne är?
– Man kan titta på ett träd.
– Man behöver en mätare!
Vad kan en mätare vara då?
– Man kan lägga en bok på huvudet och mäta hur lång man är.
– Min pappa har en verktygslåda med mätare i. Det står siffror på.
– Det finns en sån man drar i åt olika håll.

Är det en sån här?
- Ja, en sån.
– Tumstock kan man också mäta med.
Hur ska vi göra när vi mäter, har någon ett förslag?
– Man lägger sig, så lägger sig en annan efter och sen en till och en till.
Aha vi provar. Vi har ett superlångt måttband med oss. Ska vi testa och mäta när alla ligger ner?
Oj oj oj, vad långt. Alla barn är 20 meter och 87 centimeter tillsammans. Hur ska vi veta vad som
är längst nu då, ni eller Frida?
– Vi måste mäta Frida också.
Bussen Frida är precis 11 meter och 70 centimeter. Vad var längst, Frida eller barnen?
– Vi var längst! Frida var mindre!

Sedan tar vi fram rep i olika längder, tumstock och måttband. Barnen mäter sig själva,
varandra, pinnar, bänkar och stenar. Någon vill mäta kojaträdet. Vi tar repet och går
runt trädet. Repet räcker hela vägen runt. Den gamla eken är cirka 4,5 meter i omkrets.

