Ekorren
Vad säger läroplanen Lgr 11…
…om de naturorienterande ämnena
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan
sorteras, grupperas och artbestämmas samt
namn på några vanligt förekommande arter.
Kraft och rörelse
• Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan
observeras i lek och rörelse, till exempel vid
balansgång och på gungbrädor.
…om matematik
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Geometri
•

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa,
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

_____________________________________________

Förarbete
•
•

Gå igenom med eleverna vad de vet om ekorrar.
Har någon gjort egna iakttagelser av ekorrar?
Gå igenom hur man klär sig inför en dag
utomhus. Med flera skikt kan varm luft fylla
mellanrummen och hålla kroppen varm. Man kan
tala om värmetjuvar som så gärna vill sno åt sig
värme om de kommer åt. De finns i stockar och
stenar. Det bästa sättet att skydda sig är att sitta
på ett sittunderlag.

På Naturskolan
Kläder
Som vanligt efter väderlek men tänk på att det är extra kallt när det är fuktigt och blåser vid en
sjö.
Fika och lunch
Ta med fika, gärna varm dryck. Lunch serveras på Naturskolan. Kontakta Vanstaköket om
någon elev behöver specialkost på tel 3562.
När?
8.30 - 13.00. Vilken dag din klass ska komma syns på schemat på Naturskolans hemsida
www.nynashamnsnaturskola.se
Schema

08.45
9.00
9.30
10.00

11.30
12.00
12.20
12.30

Samling och introduktion vid elden
Om ekorren tex vad den äter
Uteaktiviteter. Hoppa rekordhopp och
hemlig påse
Fika
Uteaktiviteter. Mer om ekorren. Hålla
balansen och leta efter ekorrens mat.
Lek.
Lunch
Visning av Naturskolans djur.
Avslut med utvärdering
Promenad till buss el tåg

Efterarbete
Aktiviteter som ni kan göra efter denna dag finns i handledningen om ekorren som finns på
Nynäshamns Naturskolas hemliga hemsida. Inloggningsuppgift får ni i samband med
utskicket på FC. Sen går ni in på www.nynashamnsnaturskola.se och klickar på hänglåset i
vänster kanten (endast personal).

Postadress
Nynäshamns kommun
Naturskolan
149 81 Nynäshamn

Besöksadress
Tel
Fax
Mobil
Sjöudden
08 520 73565 08 520 38590 Mats 08 520 737 09
Slutet på Storeksvägen
Robert 08 520 737 08
Ösmo
Hemsida www.nynashamnsnaturskola.se

E-post
mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
robert.lattman@naturskolan.pp.se

