Naturvejlederne - Sønderborg tilbyder alle kommunens folkeskoleklasser og børnehaver et årligt
læringsforløb, enten på en af vores mange naturbaser rundt omkring i kommunen eller i jeres lokale
naturområde.
Alle vores læringsforløb bookes ved at den enkelte lærer eller pædagog skal ringe til os på én af vores to
halvårlige fastlagte booking dage på telefon nr.: 88 72 44 22 i tidsrummet fra 9.00-15.00. Her kan I
kontakte Naturvejlederne med ønske til dato (hav gerne et par alternativer klar), antal elever/børn i
klassen/gruppen, emne I gerne vil arbejde med samt, hvor turen skal holdes. Samtidig beder vi om
lærerens/pædagogens kontaktoplysninger.
Når du er med din klasse eller gruppe 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/din gruppe får naturligvis den bedste læring, hvis du som lærer/pædagog også er
engageret og indgår i dagens forløb og at I afsætter ca. 3-4 timer til læringsforløbet. I den bedste af alle
verdner indgår vores læringsforløb i det I arbejder med netop nu i skolen eller institutionen – mangler du
inspiration er vi fulde af gode ideer.
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Kom med på en spændende tur i skoven! Her fortælles om årets gang for skovens dyr og planter,
menneskets rolle, levende kulturhistorie og hvad man kan lave i skoven.
Der er et utal af spændende historier og muligheder for leg og læring i skoven. Turen varierer alt efter
geografi, årstid og ønsker, men der er garanti for en sjov og lærerig tur med masser af bevægelse,
motoriske udfordringer og spændende historier.
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I det tidlige forår begynder der igen at være masser af liv over og under vandet i vandhullet. Vi undersøger
livet under overfladen med net og spand. Undervejs i fiskeriet gør vi holdt og kigger på fangsten og taler
om de dyr, vi fanger.
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På de varme forårsdage begynder insekterne igen at røre på sig.
Vi indsamler smådyr i græsset, under sten og på træerne. Vi undersøger dem, lærer om deres liv, leger
insekt-lege og holder væddeløb. Naturvejlederforeningen og DR Ramasjangs landsdækkende Krible-krable
projekt har i maj måned særlig fokus på Krible- krable dyr.
Husk, at vi har Krible/krable kasser til udlån, så I kan komme på tur på egen hånd.
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Vi skal på opdagelse i naturen og se om vi kan finde føde. Denne dag giver mulighed for at se, røre og
smage på naturens mange delikatesser, med udgangspunkt i årstiden. Menuen varierer derfor meget.
Vi samler, slagter, kværner og tilbereder smagsprøver under åben himmel og med åben ild.
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Turen giver førskolebørnene et indblik i dyrenes verden. De lærer om byttedyr og rovdyr, og stifter
bekendtskab med mange forskellige dyr fra den danske natur. Hvordan bor musen? Hvordan finder ræven
sin føde, og hvad spiser den? Vi går selv på jagt efter mus, og føler spændingen ved at prøve at fange et
vildt dyr fra skovbunden. Undervejs bliver børnene udfordret på deres motorik og observationsevne
gennem lege og handlebaner i naturen. Hvis det er muligt, forsøger vi at arbejde kreativt med
naturmaterialer.

Fugle er meget spændende dyr, og det særligt gode ved dem er at vi ofte kan se på dem derhjemme eller
i børnehaven, fordi de bor lige omkring os.
Vi udforsker fugle og bliver klogere på hvordan de lever. Vi hører om deres føde, ynglebiologi, levevis og
udseende og stemmer. Vi ser og lytter efter dem. Vi kan også gå i værkstedet for at hjælpe fuglene ved at
lave mad til dem, fuglekasser eller et foderbræt.
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I sommerhalvåret er der højsæson for aktivitet på det lave vand langs kysterne. Vi undersøger derfor livet
under overfladen med vandkikkert, waders, net og spand. Undervejs i fiskeriet gør vi holdt og kigger på
fangsten og taler om de dyr, vi fanger.
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Kom på besøg på en moderne gård, se, hør og oplev livet på landet. Kom med rundt og se gårdens dyr,
maskiner og drift.
Det er det muligt at besøge Gråsten Landbrugsskole som er en af områdets store gårde som også har
uddannelse af nye landmænd.
Besøget aftales med Gråsten Landbrugsskole: Kontakt: Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Telefon: 74 65 10 24
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Naturvejlederen kan også hjælpe jer med særlige arrangementer. Kunne i tænke jer at bygge et
insekthotel, oprette en køkkenhave, plante planter, lave kulturhistorisk formidling eller noget helt
andet som handler om natur og kulturformidling så tag endelig kontakt og hør hvad der k an lade
sig gøre.
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I starten af december syder og bobler juleforberedelserne på den gamle Skovridergård i Sønderskoven.
Dyrene skal passes, maden skal koges, julestads skal laves, historier skal fortælles og vi skal hygge os
sammen. Julen er også en tid for hygge og hemmeligheder, så hvem ved hvad der sker op mod jul….
Kom med til en rigtig god gammeldags juledag.
Her er plads til 4-5 grupper af førskolebørn pr. dag. Bemærk særlig tilmelding på udvalgte dage.

LÆRINGSFORLØB
FOR MELLEMTRINET

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.

