LÆRINGSFORLØB
FOR INDSKOLINGEN

Naturvejlederne - Sønderborg tilbyder alle kommunens folkeskoleklasser et årligt læringsforløb, enten på en af vores
mange naturbaser rundt omkring i kommunen eller i skolernes lokale natur.
Alle vores læringsforløb fordeles ved to halvårlige booking-møder i maj og november, hvor skolens naturvejlederkontakt deltager. Det er naturvejleder-kontaktens opgave at få dine ønsker til læringsforløb og datoer bragt i spil, så
sørg for i god tid inden bookingmøderne at få aftalt dette.
Når datoerne er på plads er det dit ansvar at få udfyldt den elektroniske tilmeldingsblanket, for at få en endelig booking
af læringsforløbet. Herefter bliver du kontaktet af den naturvejleder, der er ansvarlig for jeres læringsforløb, så I i
samarbejde kan få planlagt dagen i detaljer.
Når du er med din klasse på et læringsforløb i naturen kan du forvente at vi som naturvejledere har grej og fagligheden
i orden og at vi brænder for at bringe læring og sanser i spil på en aktiv og anderledes måde. Dine elever får naturligvis
den bedste læring, hvis du som lærer også er engageret og indgår i dagens forløb og at I afsætter ca. 4 timer til
læringsforløbet. I den bedste af alle verdner indgår vores læringsforløb i det I arbejder med netop nu i skolen – mangler
du inspiration er vi fulde af gode ideer.
Følg med på vores Facebook side, hvor vi berette fra vores dagligdag,
vores arrangementer samt løst og fast i naturen.
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Her kan du se en oversigt over, hvilke klassetrin de enkelte læringsforløb passer til. Der findes et særskilt
katalog til indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Arbejder I med et bestemt tema i klassen eller har I et
specifikt ønske til et læringsforløb er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.
Bagerst i kataloget finder du en liste over noget af vores udlånsgrej samt forskellige klassesæt af
undervisningsmaterialer du kan låne.

Bål og brand
Danske pattedyr
Fart over Feltet
Form og farver
Ko til Karton
Krible Krable
Naturundersøgelser
Vandhullets hemmeligheder
Vild Mad
Årstidernes skiften
Julefræs

Anatomi og dissektion
Bålmad
Det summer af liv
Find vej eller far vild
Fuglekendskab
Geologi
Grøn Matematik
Grøn Sløjd
Havets hemmeligheder
Jagt og vildt
Klassesammenhold i Naturen
Korn, mel og mølleri
Nat Natur
Natur og Teknologi i bækken
Pileværkstedet
Svampekendskab
Træer og træfældning
Vild Mad
Haver til Maver

Biodiversitet
Dyrevelfærd og etik
Evolution og systematik
Grisen fra inderst til yderst
Kanosejlads
Mikroplast
Naturpleje, økologi og kredsløb
Snorkelsafari
Slip matematikken fri
Vandmiljø
Vild Mad
Hav Haver
Naturterapi
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Kan man selv tænde bål når man går i indskolingen? Selvfølgelig kan man det! Vi lærer forskellige
færdigheder i forbindelse med optænding af bål, håndtering af værktøj og sikkerhed, vi får viden om
forskellige båltyper og hvilke elementer der skal til for at man kan få gang i et godt bål.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Alle børn kender ræven og musen, men her går vi i dybden og nørder danske pattedyr. Vi lærer om, hvad
der kendetegner et pattedyr og om de enkelte arters tilpasning. Vi skal selvfølgelig også ud i naturen og se
efter alle de forskellige spor som dyrene efterlader og måske er vi heldige at se nogle af dem. Vi har også
forskellige kreative aktiviteter og gode lege i ærmet til denne dag.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Trænger I til frisk luft og røde kinder? Så er dette dagen, hvor der er fuld fart over feltet og vi kommer
igennem en masse grundbevægelser i det fri. Vi har forskellige aktiviteter og lege, hvor man både lærer at
kæmpe sammen med andre og prøver sig selv af i en dyst mod dyrene.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

På denne dag slipper vi kreativiteten løs i naturen. Vi undersøger de mange former og farver der findes i
naturen, arbejder med farvecirkler og farvernes betydning i naturen som kamuflage, tiltrækning og
advarselssignal. Vi indsamler naturmaterialer som vi bruger til forskellige kunstværker.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

På Gråsten Landbrugsskole er der vildt mange køer. Og da vi næsten alle drikker mælk, skal vi selvfølgelig
lære hvor det kommer fra. Vi er i stalden ved køerne og kalvene og lærer om deres biologi og adfærd og går
forbi foderladen for at undersøge, hvad de æder. Selvfølgelig skal vi også smage på den friske mælk og lave
vores eget smør.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Når der bliver forår myldrer insekter, edderkopper og andet dejligt kryb frem. På denne dag skal vi bliver
klogere på disse fantastiske væsner og deres liv i det skjulte. Vi fanger dem i forskellige fælder og undersøger,
hvilke arter vi har fanget med bestemmelsesnøgler. Der bliver selvfølgelig også tid til forskellige lærerige
krible krable lege.
Husk, at vi har Krible/krable kasser til udlån, så I kan komme på tur på egen hånd.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Hvorfor vokser der flere forskellige planter i løvskoven end i en nåleskov. Vokser der mos hele vejen rundt
om træerne? Hvor mange myrer er der mon i en tue? Det og meget andet kan de små naturforskere
undersøge på denne dag. Vi er nysgerrige på naturen og opstiller forskellige små hypoteser som vi afprøver
i praksis i skoven, på marken eller ved stranden.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Vandhullet myldrer af liv. Med net og ketsjere undersøger vi dyrelivet under overfladen og ser på de
forskellige arters tilpasning til livet i vand. Eleverne får mulighed for at gå i dybden med de enkelte dyr som
vi har fanget, når vi undersøger dem med lup og tegner de vigtigste kendetegn.
Husk, at vi har Krible/krable kasser til udlån, så I kan komme på tur på egen hånd.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Mælkebøtter, skvalderkål og brændenælder er hadet af de fleste haveejere, men faktisk kan ukrudt blive til
lækker mad. På denne dag lærer vi at identificere spiselige planter som vi sanker i naturen og efterfølgende
tilbereder til et dejligt måltid i det fri.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Hvad sker der i naturen netop nu? Uanset årstiden er vi selvfølgelig ude en stor del af dagen da vi skal se og
opleve årstidernes skiften. Vi snakker om dyr og planters tilpasning til de forskellige årstider og lærer med
udgangspunkt i netop jeres besøg f.eks., hvorfor pindsvinene sover vintersøvn og anemonerne springer ud
som de allerførste i det tidlige forår.
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Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Den gamle skovridergård i Sønderskoven er i julestemning og der er godt gang i de arbejdende værksteder.
På denne temadag kommer vi rundt på de forskellige værksteder, hvor naturnisserne står klar med
spændende og lærerige opgaver. Vi laver gammeldags julemad over bål, snitter nisser og besøger julens dyr
i den hyggelige stald. Bemærk særlig tilmelding på udvalgte dage.
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Naturvejlederne Sønderborg har en grejbank. Grejbanken er bestående af udstyr primært til undervisning i
naturen samt forskellige klassesæt af undervisningsmaterialer indenfor natur og landbrug.
Udstyret kan du låne af os til at lave ture i naturen på egen hånd sammen med din klasse.

Krible Krable vandhulskasse
Krible Krable insektkasse
Bålgryder
Trangiasæt

Rejehov
Fangstsnet
Waders
Lavu-telte

Snitteknive
GPS kasse
Kikkerter
Div. undersøgelsesudstyr

Udstyret udlånes mod forudgående aftale med os – for hvert udlån laves der en udlånsseddel.
Der aftales en afhentningsdato, sted samt en afleveringsdato. Udstyret kan afhentes og afleveres på
hverdagen mellem kl.8-12.
Alt grej skal afleveres som modtaget, rengjort og pakket i tilhørende poser og kasser.
Når I afleverer udstyret skal I oplyse om eventuelle skader og mangler. Ødelagt og bortkommet udstyr skal
erstattes til vejledende udsalgspris.
Der skal betales for evt. forbrugsmaterialer såsom gas, brænde mm.

