SKOLPROGRAM FÖR
TYRESTA NATIONALPARK
OCH NATURUM
GYMNASIET
Boka via info@tyresta.se eller 08-745 33 94
Följande visningar anpassas efter önskemål och
elevernas ålder

● 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 om 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 + 6% moms

● 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, studerar
ekologin och berättar 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 + 6% moms (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… Deltagarna får sätta sig in i olika roller och perspektiv på
hur ett skogsområde kan användas – för människans skull. Med träden i fokus kommer vi också in
på biologisk mångfald och artkunskap.
Tid: 2 timmar. Pris: 1200 kr + 6% moms

● 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 + 6% moms. (Räkna med en timmes vandring till brandområdet).

Klicka eller tryck
● Tyresta gård. En rundvandring på gården där vi ser svenska lantrasdjur, byggnader
här för attoch
ange

maskiner. Vi berättar och svarar på frågor om lantrbrukets djur, odling, livsmedelsproduktion
och
text.
arbetet på ett lantbruk.
Tid: 1 timme. Pris 600 kr + 6% moms

