Naturen Dag – få smag
på naturen
– Naturens Dag er et godt og gratis tilbud til alle børn, skoler og
institutioner
Sidste år holdt 80.000 børn fra hele landet Naturens Dag med deres skole eller institution.
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer igen alle skoler, børnehaver,
fritidstilbud og andre institutioner på spændende og lærerige naturoplevelser fra
den 3.-7. september. Meld jer til, få en gratis pakke med ideer og materialer og tag
med børnene på opdagelsesrejser, eventyr, leg, læring og ekspeditioner i naturen.

Gratis deltagerpakker
Alle, der tilmelder sig og vil afholde
Naturens Dag sammen med børnene
i skole eller institution, vil få tilsendt
en gratis deltagerpakke med undervisningsmaterialer og inspiration til
at komme ud og lære og opleve i naturen. Der er en pakke til korte ben
(børnehaver og børnehaveklasser)
og en til længere ben (grundskoler).
Vælg, når I melder jer til.

Grønne snobrød
Børn, bål og mad i naturen hænger for mange
uløseligt sammen med snobrød.
Her er en fin o
 pskrift på grønne snobrød.

Lav en dej af:
25 gram gær
3,5 dl mælk

Meld jer til nu
Det er helt gratis. Læs mere og tilmeld jer på www.naturensdag.dk
Eller ring til Susie Langebæk på tlf.: 31 19 32 11 – e-mail: sus@dn.dk

Friluftsrådets Grønne Spirer og Grønne Skoler
Grønne Spirer er et tilbud til børneinstitutioner, der ønsker en grønnere hverdag med børnene. Via kurser og materiale inspirerer vi til
naturaktiviteter og udeoplevelser.
Vælg mellem 200 sjove aktiviteter på www.gronnespirer.dk
Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for skoler og
enkelte klasser med fokus på aktiv inddragelse af eleverne.
Læs mere på www.groentflag.dk

Skoletjenesten i Danmarks Naturfrednings
forening
Få ideer, materialer og aktiviteter til undervisning med natur og miljø.
Skoletjenesten vil gerne have flere kontaktpersoner på skoler og institutioner. Klik ind på vores hjemmeside og meld dig selv og dine kollegaer som kontaktpersoner og som modtagere af vores nyhedsbreve.
www.dn.dk/skoletjenesten

1 spsk. olivenolie

Naturoplevelser med smag

2 tsk. salt

Hvert år har Naturens Dag et nyt tema. I 2012 skal vi smage
på naturen. Bær, nødder, fisk, svampe, korn, urter, frugt, tang,
muslinger, rent vand og meget andet. Vi dyrker jorden for at
få sunde og rene råvarer og høster af naturens overskud.

1 tsk. sukker
cirka 500 gram hvedemel.

Meld jer senest den 15. august og
få en gratis pakke med materialer.
Læs mere og meld jer til på

www.naturensdag.dk

Tilsæt en håndfuld hakkede urter fra naturen til et
godt mad-snobrød, der som et pitabrød kan fyldes
med salat og meget andet godt.
Gæren opløses i mælken. Resten blandes i, og
dejen æltes jævn. Der tilsættes friske urter eller
krydderurter. Stil dejen til hævning et lunt sted en
halv times tid, inden dejen deles, rulles til lange
pølser og snos om enden af en lang pind.
Snobrødene bages langsomt over gløderne, til
brødet er gyldenbrunt og lyder hult, når I banker
på det.

Naturens Dag er støttet af ”Tips- og Lottomidler til Friluftslivet”

Vi har taget naturens parti siden 1911

Naturens Dag er støttet af ”Tips- og Lottomidler til Friluftslivet”

Meld jer senest den 15. august og få en gratis pakke med inspiration og materialer.
Læs mere og meld jer til på www.naturensdag.dk

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer alle skoler,
børneinstitutioner og fritidstilbud på spændende og lærerige naturoplevelser.

3. – 7. september 2012

NatureNs Dag

Vær med på

