TRINN
1.

2.

3.

4.

5.

EMNE/TEMA - BARNESKOLE
”På jakt etter skogsnissen” – vi treffer skogsnissen i Furuberget –
kanskje?

TID
9.00- 12.00

STED
Furuberget

MÅNED
Desember

9.00 – 12.00

Egen skog

Februar
Mars

8.30 – 10.30, 11.30 – 13.30

Egen skole

Januar/februar

”Arkeologi” – hva skjuler det seg i jorda? Praktisk sandkassearkeologi der
elevene får prøve seg som arkeologer
”Naturens syklus” – Høst i skogen - om produsenter, konsumenter og
nedbrytere i naturen. Hva skjer i skogen om høsten

8.30 – 10.00
eller 11.30 - 13.00
9.00 – 12.00

Skolens sandkasse eller
sandbasseng
Egen skog

Mai
Oktober

Når naturen våkner” – Vår i skogen. Hva skjer i skogen om våren? Vi
spikker i rått tre og tapper bjørkesaft, går på jakt etter fuglelyder og
insekter og ser på enkelte vårblomster
”Spor fra fortiden” – om bygdeborgen i Furuberget og/eller gravhaugene
på Vidarshov. Klassen velger selv

9. 00 – 12.30

Egen skog

April/mai

9.00 – 13.00 (Furuberget)
9.00 – 11.00 (Vidarshov)

Furuberget
Vidarshov

Oktober

”Friluftsliv” – grunnleggende ferdigheter i friluftsliv. Vi lager ly for vær
og vind, vi bruker enkle kart, lærer å bruke enkle hjelpemidler og
redskaper for å oppholde seg i naturen, lærer å lage bål

9.00 – 12.30

Egen skog

November

”Miljøvokterne” – et opplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløpet og
miljø. I etterkant er 4. trinn skolens miljøvoktere

2 timer innledning
- deretter oppfølging fra
Naturskolen

Egen skole

November

2-4 timer

Egen skole

April/mai

9.00 – 11.00 og /eller
11.30 – 13.30

Frognertjernet, Gunnarsdammen
(for Ingeberg og Lunda)

Mai

Ca 2,5 t

Egen skoleskog

Mai

2- 4 timer

Mjøs-stranda

Torsdag 11. mai

9.30 – 12.30

Naturens Hus

Fredag 2. juni

9.00 – 12.00

Naturens Hus

Oktober

”Tømmerhøgging” – et opplegg om tømmerdrift – og hva vi bruker
tømmeret til. Elevene jobber med øks, barkespade og sag…

9.00-13.30

Furuberget/Villroa
(Øvre Vang for Lunda)

Mars

Mjøsrensken” – en aksjon med fokus på søppel i Mjøsa

2- 4 timer

Mjøsstranda

Torsdag 11. mai

Verdens miljødag for Hamarskolene” – Miljødag på Naturens Hus med
mange miljøaktiviteter.

9.30 – 12.00

Naturens Hus

Fredag 3. juni

”Oppdag Mjøsa!” – på forskningstokt med ms ”Miljøsa Naturskolens
forskningsbåt.
”BEKKIS” - vi undersøker bekken – praktisk vannøkologi der vi
undersøker Finsalbekken (evt Flagstadelva /Svartelva). Insekter,
forurensing, forhold for fisk, kjemisk tilstand, osv…

9.00 - 13.30

Frammøte på Tjuvholmen

9.00 – 12.00

Finsalbekken/Flagstadelva
Nærmeste sted til skolen

(Mai)Juni
(uke 22 -23 24)
September

”Friluftsliv” – med vekt på leirliv kart, kompass og allemannsretten.

9.00 - 13.00

Nærmeste skog

Mars/april

«Vanndag” – en tema/-aktivitetsdag med vann i ulike sammenhenger.
Vannkjemi, fiskene i Mjøsa, vanninsekter, omvisning på Hias, vannrensing,
bl.a.

9.30 – 13.30

HIAS - OTTESTAD

12.- 16. september
(velg en av dagene)

”Spor og sportegn etter dyr og fugler” - På oppdagerferd i egen skog.
Hva skjuler seg i skogen vår? Vi gjør oss kjent i skoleskogen med sportegn
etter dyr og fugler..
”Nysgjerrig – jeg?” – et nysgjerrigperopplegg hvor vi gjør forsøk med
vann, is og snø

”Sykkelprøva” – vi kommer på skolen med sykkelløypa vår slik at elevene
kan øve seg i ulike sykkelferdigheter før de gjennomfører
ferdighetsprøva.
”Dammen som økosystem” – vi undersøker dammen og ser på vanninsekter
og livsvilkårene for disse”. Nøringsnett og næringspyramide
”Matematikk i skoleskogen” - Et opplegg hvor vi konkretiserer
grunnleggende ferdigheter i matematikk med vekt på de fire
grunnleggende regneartene
”Mjøsrensken” – en aksjon med fokus på søppel i Mjøsa og tilløpselver/bekker

6.

7.

”Verdens miljødag for Hamarskolene” – Miljødag på Naturens Hus med
mange miljøaktiviteter og avslutning på Mjøsrensken
”Mat på bål” – vi lærer å lage enkle retter på bål og lærer å bruke ulike
kokeapparater

«Åkersvika rundt» - en rundtur med sykkel rundt Åkersvika
9.30 – 13.00
Frammøte Vikingskipet
naturreservat. Natur og kulturminner. Utgangspunkt: Vikingskipet
PÅ TUR MED KLASSA – MULIGHETER
Alle steder ubemannet, men Naturskolen kan bistå med opplegg og forberedelser etter forespørsel
• Camp Nybusjøen (kontakt naturskolen)
Vangsåsa/Nybusjøen
• Åkersærtra (kontakt Hamar og Hedemarken turist- forening)
Åstdalen
• Skolla leirsted (kontakt Hamar og Hedemarken turistforening)
ENERGIPARKEN – NATURENS HUS
ÅPEN PARK

Påmelding til alle opplegg: knut.monssen@hamar.kommune.no

Husk: Skole – klasse – antall elever

Juni

Mars
Mai/juni
August – oktober
September
Juni

