KOM MED PÅ TUR
I NATIONALPARK
THY

HVAD INDEBÆRER DET?
GRATIS DELTAGELSE I ET AF FØLGENDE FORLØB:
Vinter Krible Krable for indskoling
Kom med ud at se hvor bænkebideren bor, leg dig
igennem en sommerfugls forvandling og undersøg
skovbunden for kriblende og krablende smådyr!
Vinter Vandhul for mellemtrin
Vi skal undersøge hvilke dyr der trives i en sø om vinteren,
og hvilke der ikke gør og snakke om fødekæder, fødenet
og tilpasninger.
Kyst Kunst for indskoling, mellemtrin og/eller
udskoling
I naturen kan man finde ro, kom med og få samling på
jeres tanker og øv jer i at fokusere. Det gør vi blandt andet
ved at danne ”mandalaer” af de naturlige materialer
nationalparken kan tilbyde
Vinteridræt for mellemtrin og udskoling
Om vinteren skal man holde sig i gang for ikke at fryse og
hvordan gøres det bedre, end med en ordentlig omgang
tons og tummel, dynamiske gruppelege og teambuilding
aktiviteter!

HVORNÅR OG HVOR FOREGÅR DET?
Forløbende udbydes fra slut januar og en måned frem.
Lokationen findes på et senere tidspunkt i dialog med
dig.

HVORFOR?
Vi tilbyder forløbene for at afprøve dem, før vi
offentliggør dem til glæde for andre lærere på
www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/.
Vi vil derfor gerne have feedback fra dig, så vi kan
tilrette forløbet efterfølgende.
Derudover hjælper du Sille med at blive dygtigere til mit
felt.
Sluttelig giver det jeres elever en oplevelse ud over det
sædvanlige, en dag med masser af frisk luft, grin og
gode stunder I kan snakke videre om på klassen.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Nationalpark Thy betaler for en bus(mindst en til hver
skole), hvis det er nødvendigt. I skal selv aftale kørsel med
busselskabet, og få dem til at sende fakturaen til
Nationalpark Thy. Følgende EAN nr. skal benyttes: EAN
5798000860568.
Du skal også sende en mail til Sille med info om den aftale
I har lavet med busselskabet.
Det er kun muligt, at få transport betalt til en gang pr.
forløb.

Ved spørgsmål eller nærmere aftale, kontakt da Sille på:

SILLE HYLD PEITERSEN
MOBIL: 60 48 46 89
MAIL: SILLEPEITERSEN@GMAIL.COM

Jeg håber vi ses!

