Vanda naturskolas naturskoledagar under våren 2019
Vid Vanda naturskola organiseras igen ledda sagoutflykter och naturskoledagar till Sibbo storskogs nationalpark för daghem och skolklasser. Utflykterna är gratis. Utflykterna är mycket populära, så boka utflyktsdag så
fort det är möjligt, se anvisning på nästa sida!

1. Drottning Henrietta Humlas sagoutflykt till naturskolans skog
Hennes höghet Drottning Henrietta Humla har just vaknat från vinterns långa dvala
sömn. Det är vår i luften, viden blommar och Humledrottningen skall leta efter ett
passligt bo för sitt nästa kungliga samhälle. Men vad allt hör till Humlans jäktiga liv?
Och vad har blåbären med detta att göra? Under utflykten följer vi med Humledrottningens vårbestyr genom att undersöka, upptäcka och leka.
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 finns Kalkbrukets naturstig och Storträskets skogssjö.
Programalternativen är:


Utflykt till forna tiders landskap vid Högberget. Utflykten är passlig för klass 1-3. 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 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.



Under utflykten till Storträsk vandrar vi i hällmarksskog och över myrar och vi funderar på vattnets
kretslopp och organismernas överlevnad i olika miljöer. 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.



Vid Kalkbrukets naturstig tar vi 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.

Till naturskoledagarnas program hör material till lärarna. Materialet hjälper till att förbereda naturskoledagen
och att behandla ämnet i skolan. Materialet är tillsvidare på finska.


Vi kan också organisera ledda utflykter till havsstranden i Kallvik i Nordsjö för några grupper i maj. Då
tittar vi med kikare på sjöfåglar och bekantar oss med invånarna under vattenytan. Utflykten till Kallvik
är passlig för klass 1-9. Obs! För utflykten till Kallvik behövs en abonnerad buss (skolan står för resekostnaderna). Under utflykten använder vi naturskolans mindre kikare och tubkikare. Utflykten är 3,5
h lång + resorna (innehållande matpaus, inte möjligt att grilla).

3. Småkrypens liv för 5-8 åringar i västra Vanda
Den här våren organiserar vi också några ledda utflykter vid Rutiån i Myrbacka området för 5-6 åringar och
första klassister, för vilka det kan vara besvärligt att resa ända till naturskolan. Utflyktens innehåll tangerar
temaåret med småkryp och under utflykten bekantar vi oss med bäckmiljön och vattensmåkryp eller med de
landlevande småkrypen. Utflykten varar 2 h. Vi har ingen matpaus, men man kan bli och njuta av medhavd
matsäck på egen hand efter utflykten. Utflykterna i västra Vanda organiseras enbart under vecka 20 och de är
menade för västra Vandas daghem och skolor!

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 eller utflyktsmål.
Sagoutflykterna och naturskoledagarna leds av Mikaela Granqvist.

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).

Tilläggsinformation och anmälning
Sagoutflykterna och naturskoledagarna arrangeras på svenska mellan 23.4-28.5. Bokningar från naturskolan
per telefon från och med 29.3 kl. 9.00 på numret 09-875 3057. Platserna fylls enligt anmälningsordning. Man
kan enbart boka för en annan grupp/klass, då vi får gruppens/klasslärarens kontaktuppgifter och bekräftelse på
bokningen. Naturskolans kanslitid är på måndagar kl. 10-15, men man kan också pröva ringa andra tider. Vi kan
tyvärr inte boka utflyktstider per e-post. Vi informerar senare om eventuella lediga platser till höstens utflykter.
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 utflyktsledaren Mikaela, samt Olli och Katja,
naturskollärare.
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