
v.30  
21/7 TIS:  Gyttorps skolträdgård
kl 10-12  Var detektiv och upptäck 
pollinerare, vi testar att känna igen 
växter med hjälp av luktsinnet, doft-
memory och upptäcksfärd. Vi hjälps 
också åt att rensa och vattna i skol-
trädgården.

kl 13-16 Skapa med växter, ta med en 
ljus t-shirt, eller annat tyg som du vill 
prova att färga naturligt med växter. 
Gamla klädesplagg blir som nya igen.

22/7 ONS: Pershyttan 
kl 12-16 Ängen. Fjärilar i verklighet 
och fantasi. Skapande i olika former. 
Sant och falskt - tipsrunda om insek-
ter.

23/7 TORS: Pershyttan 
kl 12-16 Växtdetektiverna: Vi gör när-
studier av blommor och artbestämmer 
med hjälp av artnycklar och art-appar. 
Skapa dina egna blommor av olika 
material och ta med er hem.

v 31  
28/7 TIS: Gyttorps skolträdgård 
kl 10-12 Skogsträdgården- vad finns i 
jorden? Vi undersöker vilka jord- 
hjälpare som finns och kikar på dem 
med luppar. Vi hjälps också åt att ren-
sa och vattna i skolträdgården.

kl 13-16 Vi går tillsammans till sjön 
och undersöker vattenliv och strand. 

Vilka djur trivs där? Vi gör skattkartor 
i naturmaterial och skapar av strand-
material.

29/7 ONS: Alntorps Ö
kl 12-16 Slåtterfest. Var med och slå 
ängen på gammaldags vis eller un-
dersök flora och fauna i närområdet 
kring ängen med håvar, luppar. Rita av 
och dokumentera dina fynd och skapa 
din egen slända i trä.

30/7 TORS: Alntorps Ö
kl 12-16 Slåtterfest. Var med och slå 
ängen på gammaldags vis eller un-
dersök flora och fauna i närområdet 
kring ängen med håvar, luppar. Rita av 
och dokumentera dina fynd och skapa 
din egen slända i trä.

v.32  
4/8 TIS: Gyttorps skolträdgård
kl 10-12 Nu är vi nyfikna på vad man 
kan skörda och smaka av i skol-
trädgården. Kocken Klorofyll ko-
kar soppa, får vi smaka? Vi hjälps 
åt att rensa, vattna och hålla fint i 
skosträdgården. Vi tittar efter om 
någon har lagt sina ägg i våra bihotell.

kl 13-16 Vi går tillsammans på även-
tyr i skogen bredvid Gyttorpsskolan. 
Artbingo i skogsmiljö.

5/8 ONS: Pershyttan    
kl 12-16 Ängen. Fjärilar i verklighet 
och fantasi. Skapande i olika former. 
Sant och falskt - tipsrunda om insek-
ter.

6/8 TORS: Pershyttan   
kl 12-16 Vad gör pollinerarna på 
hösten och vintern? Hur kan vi hjäl-
pa dem att övervintra och skapa bra 
miljöer för dem. Vi skapar med ull och 
täljer i trä.
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Naturhjältar på blomstrande sommarlov 
– var detektiv och naturhjälte

Från 23 juni till 6 augusti

 

Vi pratar även arabiska.

Aktiviteter för ung som gammal med Nora Naturskola hela sommaren 2020

Gyttorp  
Tisdagar kl 10.00-16.00
Plats: Gyttorps skol-
trädgård och snitslat däri-
från om vi flyttar oss.

Jämna veckor Jämna veckor onsdag onsdag 
och torsdag kl 12-16 och torsdag kl 12-16 
Samling vid tågvagnarna 
och snitslat därifrån om vi 
flyttar oss.

Pershyttan
Ojämna veckor onsdag 
och torsdag kl 12-16 
Plats: se skyltning från 
båtbryggan.

Alntorps ö 

Foto: Lena Bjärmark & Kajsa Grebäck

 

 

 



v.26
23/6 TIS: Gyttorps skolträdgård
kl 10-12 Kom till skogsträdgården, du 
får var med och gräva, vattna och hjäl-
pa till så alla växterna har det bra, vi 
skördar och ser genom lupp vilka kryp 
som trivs i trädgården.

kl 13-16 Tillverka bihotell, leta polli-
nerande insekter (bin, humlor, fjärilar) 
och skapa din egen insekt i ull eller 
trä som du kan ta med hem. Kostnad 
20 kr för material.

24/6 ONS: Pershyttan
kl 12-16 Vi tillverkar fågelholkar och 
lär oss vilka som bor där. Vi tittar i ki-
kare om vi ser några fåglar och skapar 
vår egen fågel i ull som vi tar med 
hem. Kostnad 20 kr för material.

 
25/6 TORS: Pershyttan 
kl 12-16 Vi tillverkar bihotell, letar 
pollinerande insekter (bin, humlor, 
fjärilar) och skapar vår egen insekt i 
ull eller trä. 

 v.27
30/6 TIS: Gyttorps skolträdgård  
kl 10-12 Kom till skogsträdgården, 
du får var med och gräva, vattna och 
hjälpa till så alla växterna har det bra. 
Kanske finns något att skörda som vi 
kan äta!

kl 13-16 Vi bygger fågelholkar tillsam-
mans. Vi kommer även att titta på 
fåglar i kikare. Det finns även mö-
jlighet att tova din egen fågel som du 
kan ta med hem.
Kostnad 20 kr för material
 
1/7 ONS: Alntorps Ö 
kl 12-16 Var en hjälte för fjärilarna och 
humlorna. Vi planterar och sår bivän-
liga växter och andra ätliga växter. Vi 
letar efter pollinerande insekter och 
lär oss vilka växter som är bra för bin, 
humlor och fjärilar. Vi skapar vår egen 
blomma eller insekt i naturmaterial. 
Kostnad 20 kr för material.

 2/7 TORS: Alntorps Ö 
kl 12-16 Förbered dig för äventyr i sko-
gen. Vi bygger vindskydd, lär oss göra 

8/7 ONS: Pershyttan
kl 12-16  Vi går på “lupptäcksfärd” 
bland blomsterprakten och insek-
terna. Vi målar och viker figurer i sk 
origami.

9/7 TORS: Pershyttan 
kl 12- 16 Vi letar pollinerande insek-
ter (bin, humlor, fjärilar) och nåltovar 
egna insekter med färgad ull. Kostnad 
20 kr för material.

v.29
14/7 TIS:  Gyttorps skolträdgård 
kl 10-12 Skogsträdgården- vad finns i 
jorden? Vi undersöker vilka jordhjäl-
pare som finns och kikar på dem med 
luppar. Vi hjälps också åt att rensa och 
vattna i skolträdgården.

kl 13-16 Vi snickrar och skapar skyltar 
till landen och bygger bihotell

15/7 ONS: Alntorps Ö  
kl 12-16 Vattenliv och strand. Vi un-
dersöker småkrypslivet vid stranden 
med hjälp av undervattenskikare, lup-
par och håvar. Tipspromenad under 
ytan.

16/7 TORS: Alntorps Ö 
kl 12-16 Trollstigen. Vi skapar stentroll 
och undersöker växt och djurlivet i 
skogen. Tipspromenad för vetgiriga. 
Vi målar med stensåldersfärg.

Nora naturskola erbjuder massor av olika aktiviteter där vi un-
dersöker, lär och skapar i naturen. Kom och inspireras till att 
upptäcka mångfalden och lära om hur vi kan bevara och främja 
vår fantastiska natur och artrikedom. Det går att vara med en del 
av dagen, eller hela. Vissa aktiviteter återkommer, men det går bra 
att komma en, flera eller alla gånger. Möjlighet att sitta under tak vid 
regn eller stark sol.
Deltagandet är gratis, men en liten avgift kan tas för 
materialkostnader, ca 20 kr. 
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upp eld med eldstål (om 
det inte är eldningsförbud) 
och lagar mat på stormkök. 
Kostnad 20 kr för mat och 
material.

v.28
7/7 TIS: Gyttorps skol-
trädgård
kl 10-12 Vi vattnar, rensar 
och skördar ätliga växter i 
Skogsträdgården. Det borde 
finnas bär och grönsaker 
mogna då!

kl 13-16 Skapa med växter: 
Vi kokar te av olika växter 
och täljer i trä. Kostnad 20 
kr för material.


