Vanda naturskolas naturskoledagar under hösten 2020
Vid Vanda naturskola organiseras igen ledda sagoutflykter för daghemsgrupper och naturskoledagar för skolklasser. Undervisningen är gratis. Anmälningen startar måndag 25.5.
Undervisningsdagarna är mycket populära, så boka er dag så fort det är möjligt, se anvisning
på nästa sida!
Under hösten 2020 uppmärksammar vi corona epidemin och verksamheten anpassas enligt
epidemiläget och de aktuella anvisningarna på ett lämpligt och tryggt sätt. Vid behov kan
naturskoldagarna arrangeras i skolans eller daghemmets närområde eller på distans, om det inte är möjligt att resa med kollektivtrafik. I naturskolans verksamhet
följer vi strikta hygien- och säkerhetsanvisningar.
I naturen finns det utrymme och möjlighet att studera, också i undantagstider!

1. Victor Vitmask, skogens hjälte – Sagoutflykt till naturskolans/daghemmets närområde för 5-8 åringar
Under utflykten följer vid med Victor Vitmasks äventyr i skogen. Vi bekantar
oss med vitmaskens liv och hur viktiga nedbrytarna är i naturen. Under
utflykten njuter vi av naturen genom att undersöka, upptäcka och leka.
Utflykten stöder småkrypens temaår!
Sagoäventyret riktar sig till barn i åldern 5-8 år. Gruppstorleken är max
25 barn. Under utflykten rör vi oss i naturskolans närområde. Utflykten
är på förmiddagen, ungefär kl. 9.30-12.30, innehållande ett medtaget mellanmål. Det finns också möjlighet att grilla korv på naturskolans eldplats.

2. Naturskoledagar i Sibbo storskogs nationalpark i Sottungsby för klass 1-9.
I Vanda naturskolas närhet i Sibbo storskogs nationalpark är programalternativen:


Utflykt till forna tiders landskap vid Högberget. För 8000 år sedan såg landskapet här helt annorlunda
ut då havets vågor brusade överallt och bara de högsta bergstopparna ovanom ytan syntes som små
öar. Under utflykten går vi på äventyr tillsammans med ett barn från stenåldern vid Högbergets närområde. Vi undersöker spåren som istiden lämnat efter sig och vi funderar på hur människor levde på den
tiden då världen såg helt annorlunda ut. Utflykten är 3 h lång innehållande matpaus. Rutten är ca 2,8
km. Utflykten är passlig för klass 1-3.



Kärräventyrarna vandrar i hällmarksskog och över kärr, funderar på vattnets kretslopp och organ-

ismers överlevnad i olika miljöer. Vi undersöker också livet i en liten damm. Matsäcken äter vi med
ödemarksstämning vid stranden av sjön Storträsk. Korvgrillning är möjligt om det inte är varning för
skogsbrand. Utflykten är passlig för klass 3-9. Utflykten är 4 h lång och rutten är fram och tillbaka ca 4
km.


Vandring i det gamla Vanda. Under utflykten går vi längs Kalkbrännarens stig (4,8 km) och vi tar en titt
på områdets historia. Vi funderar på förutsättningarna för att kunna leva här under förfluten tid och
samspelet mellan människan och naturen. Vi går i Sottungsby längs med branta bergssluttningar och
vid slutet av stigen beundrar vi den storslagna utsikten över landskapen från toppen av Högberget. Vi
njuter av matsäcken vid vindskyddets eldplats. Utflykten är passlig för klass 3-9 och är 4 h lång.

För de grupper som har bokat en utflykt till Sibbo storskog kan vi vid behov arrangera ett ersättande program i den egna skolans näromgivning, om t.ex. det inte är tillåtet att färdas med kollektivtrafik.
Till naturskoledagarnas program hör material till lärarna. Materialet hjälper till att förbereda naturskoledagen
och att behandla ämnet i skolan. Materialet är tillsvidare på finska.

Gruppstorleken
Gruppstorleken på utflykterna är max 25 elever eller en skolklass. Om två klasser eller en stor grupp kommer på utflykt från skolan, reserveras för klasserna
skilda utflyktsdagar.
Sagoutflykterna och naturskoledagarna leds av Mikaela Granqvist, Touko
Torppa och Anna Avellan.

Utlåning av utrustning
Fågel- och småkrypsutrustning till egna utflykter kan också lånas från naturskolan. Netta Nattsländelarv vattenmaterialet för 5-8-åringar finns också till utlåning www.vantaanluontokoulu.fi/veeranvesiretki (på nätsidan
info enbart på finska).

Anmälning och tilläggsinformation
Sagoutflykterna och naturskoledagarna arrangeras mellan 17.8-30.9. Bokningar per telefon från och med
måndag 25.5 på numret 09-875 3057 eller 0504309300. Vi nås mellan kl. 13-15. Under förmiddagarna drar
utflyktsledarna utflykter. Du kan också anmäla intresse per e-post, så tar vi kontakt då vi kommer från utflykten. Platserna fylls enligt anmälningsordning. Man kan enbart boka för en annan grupp/klass, då vi får gruppens/klasslärarens kontaktuppgifter och bekräftelse på bokningen.
Till naturskolan och till utflyktsmålen i Sibbo storskog kan man komma med kollektivtrafik: buss 711K från
Dickursby, 717A från Östra-Haxböle och Fagersta och 588 från Västerkulla och Västersundom. Se mera information från www.vantaanluontokoulu.fi/yhteystiedot och reseplaneraren. Vi ger gärna råd om rutterna!

Sagoutflykterna och naturskoledagarna är gratis!

Välkommen på utflykt!
Hälsar utflyktsledarna
Mikaela, Touko och
Anna samt Olli och
Katja, naturskollärare.

Vanda naturskola
Sottungsbyvägen 25a 01200 Vanda
tel: 09-875 3057
toimisto@vantaanluontokoulu.fi
www.vantaanluontokoulu.fi

