
Nora Naturskola vårerminen 2019

Nu erbjuder vi roliga vinteraktiviteter

Vinterekologi
Vi går ut och letar efter djur och växter i skolans närmiljö, letar spår i snön 
och tittar under snö eller lövhögar. Diskuterar vilka olika strategier och 
anpassningar djur har för att överleva den kalla årstiden.

Iskunskap
Varje år dör flera personer i Sverige efter att de gått genom isen. Men vi 
kan också ha väldigt roligt om vi vet hur vi ska bete oss. Vid alla skolor i 
kommunen finns sjöar och vattendrag nära så ta chansen att träna så vi 
är beredda om olyckan händer. 

Elden
Eld är spännande och farligt och det bästa är att lära sig hur vi eldar säkert.

Nora Naturskola drivs av Naturskyddsföreningen på uppdrag av Nora kommun



Nora Naturskola erbjuder olika aktiviteter för grundskolan, som är kopplade till läroplanen Lgr11, 
vilka med fördel kan användas i ett ämnesövergripande arbete. Forskning har visat att eleverna 
har lättare att minnas, blir gladare och friskare, samarbetar bättre och konflikterna minskar även i 
klassrummet med mer utomhuspedagogiskt arbete.

Åk 1-3 Vinterekologi
Vi går ut och letar efter djur och växter i skolans 
närmiljö, letar spår i snön och tittar under snö eller 
lövhögar. Diskuterar vilka olika strategier och anpass-
ningar djur har för att överleva den kalla årstiden. 
Sorteringar av djur i olika grupper, t ex efter antal ben 
eller vad de äter. Lekar för att befästa kunskap. 

Nu erbjuder vi olika vinteraktiviteter för klassen

    Åk 1-9 Iskunskap
Varje år dör flera personer i Sverige efter att de gått 
genom isen. Men vi kan också ha väldigt roligt om vi 
vet hur vi ska bete oss. Vid alla skolor i kommunen 
finns sjöar och vattendrag nära så ta chansen att trä-
na så vi är beredda om olyckan händer. Vad behöver 
vi ta med oss/ta på oss när vi ska ut på isen? Hur beter 
vi oss om olyckan är framme? Hur undviker vi att gå 
genom isen?  Vi tränar på att dra oss med isdubbar, 

    Åk 4-6 Elden. 
Eld är spännande och farligt och det bästa är att lära 
sig hur vi eldar säkert.
 Vi tränar på att göra upp eld med olika hjälpmedel 
och var det är lämpligt att elda beroende på underlag, 
omgivning och väderförhållanden. Vi testar hur olika 
typer av kläder tål eld och vi tränar på vad vi ska göra 
om det börjar brinna okontrollerat. Olika experiment 
med is och snö (om det finns). Vi lagar mat utomhus.

Heldag kl. 9-14
1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars och 29 mars

Åk 4-6 Vinterekologi
Som ovan fast extra uppgifter 
som mätning av temperatur och 
snödjup. Användning av ett 
naturvetenskapligt arbetssätt med 
hypotes, undersökning, slutsats, 
omprövning. 

kasta lina, använda ”förlängda armen” mm. Om inte 
sjöarna har frusit är vi på bandyplan och övar. Halv-
dag men med en lektion innan om hur vi ska klä oss: 
undervisning och experiment.

Halvdag
31 jan kl. 13- 14.30, 1 feb kl. 9-11 och 12.30- 14.00, 6 feb 
13- 14.30, 8 feb 9- 11 och 12.30- 14.00, 13 feb kl. 13- 14.30 
och 15 feb kl. 9- 11.  
Vi bokar även in en lektion inomhus.

Anmäl ert intresse till Lotta Sörman Nora Naturskola
lotta.sorman (snabela)naturskyddsforeningen.se , 070-3403013 (sms)

På Nora Naturskolaobbar jobbar Lotta Sörman, en och en halv dag i veckan. Lotta  är legitimerad mellanstadi-
elärare i NO, teknik, bild, idrott och Slöjd (textil åk 1-9). Hon har även utbildning och erfarenhet av kommersiell 
grönsaksodling, parkskötsel, naturguidning, svampexkursioner, kommunal kompostering och källsortering och 
olika former av friluftsliv.

Mycket mer 
För de som vill starta någon 
form av skolträdgård kan vi 
boka in någon lektion med 
förodling och planering av till 
exempel en fjärilsträdgård, 
kryddträdgård eller annan 
odling.
Kom gärna med egna förslag 
på teman, önskemål om vad 
du behöver eller vill ha hjälp 
med för att komma ut med din 
klass.

Naturskolan är kostnadsfri och undervisningen bedrivs i er närmiljö eller annan 
plats om ni önskar

Halvdag 11 jan kl 9- 11, 17 jan kl. 13- 14.30 och 23 jan kl. 13- 14.30  eller Heldag 18 jan, 25 jan kl 9- 14


