SKOLPROGRAM FÖR
TYRESTA NATIONALPARK
OCH NATURUM
ÅRSKURS 1-3
Boka via info@tyresta.se eller 08-745 33 94

● Naturresan. Visning av utställningen i Naturum
Nationalparkernas Hus. Vi gör en resa genom Sveriges
natur och träffar de djur och växer som bor här. Hur
klarar djuren på fjället den långa vintern, vad behöver
ett träd för att växa och vem äter egentligen vem i
naturen? Bildspel ingår.
Tid 1 timme. Pris 300 kr + moms 6%

● Växter och djur i urskogen. Strax intill naturum lär vi känna urskogens invånare och deras liv.
Några av dom finns bara i en riktigt gammal skog.
Vi observerar skogens skepnad beroende på årstid.
Luppar ingår. Tid: 1,5 timmar. Pris: 900 kr + moms 6%

● Fantastiska fåglar. Vi samlar fåglar i naturums utställning och lär oss känna igen några vanliga
arter. Vi klurar på varför vissa fåglar flyttar och varför andra stannar och funderar samtidigt över hur
och varför vi människor flyttar.
Tid: 1 timme. Pris: 300 kr + moms 6%

● Tyresta gård. Vi får se och lära oss mer om bondgårdens olika djur. Under april och maj har
lammen kommit och i hagarna runt gården finns kor och får. Från mitten av maj till oktober är de
flesta av gårdens djur på sommarbete och svåra att se. Hela året finns ankor, höns, grisar och
hästar. Visningen kan anpassas efter önskemål och ålder. Tid: 1 timme. Pris: 600 kr + moms 6%
Boka via e-post: katarina.warg@tyresta.se eller telefon: 070-671 85 49

SKOLPROGRAM FÖR
TYRESTA NATIONALPARK
OCH NATURUM
FRÅN ÅK 4. VISNINGARNA ANPASSAS EFTER ELEVERNAS ÅLDER.
Boka via info@tyresta.se eller 08-745 33 94
● Från korallrev till norrsken.
Nationalparkernas Hus har formen av en
Sverigekarta. På vår resa från söder till norr ser vi
Sveriges natur – och kulturlandskap, våra berg, hav
och vatten. Vi ställer oss frågan varför naturen
behöver skyddas, vad en nationalpark är och vad vi
människor egentligen ska ha naturen till.
Bildspel ingår.
Tid 1 timme. Pris 300 kr + moms 6%

● Döden är levande i urskogen. Färden tar oss från
det öppna landskapet i Tyresta by in i den äldsta delen av skogen. Vi upptäcker vad det är som är
så speciellt med en urskog och varför Tyresta är en nationalpark. Vi kommer också att se spår från
människan och funderar över vår egen relation till skogen och skogens värden.
Tid: 2 timmar. Pris: 1200 kr + moms 6% (eller 1 timme för 600 kr)

● Skogens ekosystemtjänster. Utan träd, så dör människan! Eller?
Under den här vandringen använder vi träden i Tyresta som utgångspunkt för att diskutera
skogens värden. För oss människor och för eleverna själva. För skogen ger oss ju så mycket mer
än bara virke och papper. Den bjuder oss på osynliga gåvor, som människor behöver för att
överleva. Och som dessutom är gratis. Med träden i fokus kommer vi också in på biologisk
mångfald och artkunskap. Tid: 2 timmar. Pris: 1200 kr + moms 6%

● När urskogen brann. I år är det 20 år sedan skogsbranden i Tyresta nationalpark. Och en
aktuell fråga i stora delar av Sverige och världen. Vi berättar om branden och släckningsarbetet
och hur skogen sakta men säkert är på väg tillbaka.
Tid: 1 timme. Pris 600 kr + moms 6%. (Räkna med en timmes vandring till brandområdet).

● Tyresta gård. Vi får se och lära oss mer om bondgårdens olika djur. Under april och maj har
lammen kommit och i hagarna runt gården finns kor och får. Från mitten av maj till oktober är de
Klicka eller tryck
flesta av gårdens djur på sommarbete och svåra att se. Hela året finns ankor, höns, grisar och
här för att ange
hästar. Visningen kan anpassas efter önskemål och ålder. Tid: 1 timme. Pris: 600 kr + moms 6%
text.
Boka via e-post: katarina.warg@tyresta.se eller telefon: 070-671 85 49

