TRINN
1.

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

TID
9.00 - 12.00

STED
Furuberget

MÅNED
Desember

«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.

9.00 – 12.00

Egen skog

Mars

2.

«Nysgjerrig – jeg?» – et nysgjerrigperopplegg hvor vi gjør forsøk med
vann, is og snø.

8.30 – 12.30

Egen skole

Februar

3.

«Naturens syklus» – Høst i skogen - om produsenter, konsumenter og
nedbrytere i naturen. Hva skjer i skogen om høsten.

9.00 – 12.00

Egen skog

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.

9. 00 – 12.30

Egen skog

April/mai

«Spor fra fortiden» – om bygdeborgen i Furuberget og/eller gravhaugene
på Vidarshov. Vi jobber også med kart og karttegn.

9.00 – 13.00 (Furuberget)
9.00 – 12.00 (Vidarshov)

Furuberget
Vidarshov

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

Januar

2-4 timer

Egen skole

April

Stortorget Hamar

22. april

2- 4 timer

Mjøs-stranda

Plukkedag
Torsdag 7. mai

«Skogens Mangfold i et matematisk perspektiv» Vi undersøker ulike
biotoper ved hjelp av de grunnleggende ferdighetene i matematikk.

09.00 – 13.00

Egen skog

Mai

«Sykkeldag» I forbindelse med den Europeiske mobilitetsuka. Elevene får
prøve seg i terrenget og en utvidet utgave av sykkelløype.

09.00 – 13.00

Ankerskogen
Ingeberg/Imerslundmarka

18. september
19. september

«Mat på bål i et bærekraftig perspektiv» – vi lager enkle retter på bål
og lærer om bærekraftig friluftsliv.

9.00 – 13.00

Naturens Hus
(evt egen skole)

Oktober

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

9.00 - 13.30

Furuberget

Mars

2- 4 timer

Mjøsstranda

Plukkedag
Torsdag 7. mai

Stortorget

22. april

4.

«Sykkelprøva» – vi kommer på skolen med sykkelløypa vår slik at elevene
kan øve seg i ulike sykkelferdigheter før de gjennomfører ferdighetsprøva.
5.

«Verdens miljødag for Hamarskolene» – Miljødag på Stortorget på
Hamar, med miljø-, energi- og klimaaktiviteter.

«Mjøsrensken» – en aksjon med fokus på søppel i Mjøsa og tilløpselver/bekker.

6.

«Mjøsrensken» – en aksjon med fokus på søppel i Mjøsa

«Verdens miljødag for Hamarskolene» – Miljødag på Stortorget på
Hamar, med miljø-, energi- og klimaaktiviteter.

7.

Alle

«Åkersvika rundt» - en rundtur med sykkel rundt Åkersvika
naturreservat. Natur og kulturminner. Utgangspunkt: Vikingskipet.

9.30 – 13.00

Frammøte Vikingskipet

Juni

«Oppdag Mjøsa» Gjennom to dager, først en i bekken, og så en på Hias,
forsker vi på Mjøsa og Mjøsas miljøtilstand. Vi kommer inn på kjemi,
vannrensing, insekter, forurensing m.m.

Begge dager:
9.00 – 13.00

Nærbekken og HIAS

August/september

Spirehuset, energiparken og realfagsparken på Naturens hus.

ÅPEN HAGE

Påmelding: www.naturskolen.no

September
Juni

Har du spørsmål, kontakt Hans Christian Johnson
Mobil: 909 70 977
Epost: hans.christian.johnson@edu.hamar.kommune.no

