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Anemonerne blomster og nogle steder er
bøgen sprunget ud. Det vrimler med liv i
haver, skovbund og i søer.
Måske kunne det være interessant for
børnene, at være med til at opdage
foråret. ”Find foråret” er en kampagne
fra Danmarks Naturfredningsforening,
som netop kan være med til at sætte
fokus på forårstegn og naturens gang.
Bestil de gratis og meget illustrative
foldere til brug for såvel skoler som
daginstitutioner på www.dn.dk

Et af de nye tiltag er en talspiral, hvor
børnene kan hoppe rundt og øve tallene
indtil halvtreds. Siden billedet er taget
er der malet tal på trædefliserne.
Du kan være med til at forme stedet og
aktiviteterne på Naturskolen.
Har du ideer, hører vi fra meget gerne
fra dig.

Nye materialer

Udearealer
Frosten har langt om længe forladt
jorden. Så vi er nu gået i gang med de
mange opgaver.
Der er plantet nye frugtbuske, gravet
huller til pileflet og højbedene er blevet
gødet. Derudover er vi i fuld gang med at
lave pileflethegn og vandhullet skal
tilplantes og gøres tilgængeligt for børn i
alle størrelser.

Geocatching er nu en aktivitet som kan
laves med de større børn. Fra juni kan du
booke kassen med de 13 GPS’er hos
Pædagogisk Center, og sætte børnene i
gang med en spændende og lærerig
aktivitet i det fri. Der medfølger
vejledning, både til børn og voksen. Har
du brug for assistance til opstart, kan du
kontakte os på Pædagogisk Center.
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Der er blevet indkøbt en stor æblepresse og 5 æbleskællere, som vi får
leveret i løbet af sommeren. Når det
bliver æbletid kan der laves æblesaft,
tørrede æbleringe eller andre ting med
æbler. Materialerne kan bruges ved
besøg på Naturskolen eller udlånes til
særlige arrangementer på skoler og
institutioner. Ring og hør nærmere.

Mangler du inspiration til simple
aktiviteter på Naturskolen, i skoven, ved
stranden eller hjemme på institutionen?
’Børnenes naturbog’ er et nyt input til
aktiviteter året rundt. Bogen tager
udgangspunkt i naturens materialer og
målgruppen er 6-12 år.
Vi har indkøbt 2 eksemplarer; 1 ex til
udlån fra Pædagogisk Center og 1 ex står
på Naturskolen.

Hjemmesiden

Mariehønsene har fået
et hus til de kolde
nætter og ikke mindst
til deres dvale Det
sidder på den sydlige
side huset under
halvtaget.

Siden har fået vokseværk og bliver
løbende udbygget med opdaterede
materialelister, aktivitetsforslag og
billeder fra begivenheder.
Fanebladet ”aktivitet” er blevet
udbygget med ’Naturkatapulten’ som er
DN’s omfattende forslag til ”ture for
små og store fødder”. Forslagene er
opdelt efter årstid.
Med venlig hilsen
Majbrit Keinicke, Leif Jeppesen
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