Praktiske bemærkninger
Det er en rigtig god ide at medbringe et håndklæde
til at tørre fødderne i. Gummistøvler kan bruges, men
bliver tit våde indvendigt. Varmt tøj og skiftetøj er
også en god ide, da vejret kan være råt selv om sommeren. Husk en god stor turmadpakke og drikkelse.

Kort over mødested

Natur
ekspedition

Strandsafari kan både bruges som en efterbehandling af et forløb eller som en spændende introduktion. Det er en god ide at aftale dette på forhånd
med naturvejlederen.
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Vidste du at, I/S Strandparken og Ishøj
Naturcenter også afholder gratis,
offentlige ture i Strandparken.
Du kan læse mere om turene,
tid og sted på vores hjemmesider:
www.strandparken-kbh.dk
eller www.ishojnaturcenter.dk

Naturekspedition i Strandparken for skoler og SFO’er
I/S Strandparken og Ishøj Naturcenter inviterer alle
Vestegnens skoleklasser og sfo’er på en spændende
strandsafari med en naturvejleder.
En strandsafari er en natur- og sanseoplevelse man
ikke får i et klasseværelse. Det er huskeknagen, der
gør biologi- og natur/teknik timernes stof håndgribeligt. Gennem en god naturoplevelse, hvor eleverne
selv er aktører, får de et indblik i Strandparkens dyreog planteliv, økologiske sammenhænge og miljøproblematikker.
Oplevelsen bidrager også til bevidstheden om Strandparken som naturområde, og ikke kun et sted man
bader, surfer og spiser is.
Afhængigt af årstid, klassetrin og individuelle ønsker
er her et udpluk af, hvad eleverne kunne opleve på
turen:
Kom helt tæt på en strandkrabbe.
Hjælp med at tømme rusen for fisk og krabber.
Hvor længe kan du holde en levende ål?
Hvordan smager en røget fisk?
Hvor mange baby-fladfisk kan Du fange?
Prøv et par waders.
Prøv at stryge rejer med en rejehov.

Målgruppe
•	Skoleklasser (primært 3. - 6. klasser),
men turen og fagligheden kan tilpasses
til større og mindre klassetrin.
•	SFO’er.

Tidspunkt
Turene afvikles fra 1. maj til sommerferien, og
igen efter sommerferien og frem til efterårsferien.
Turene er fastsat til at vare ca. 2 timer, typisk fra
9-11 og 12-14. Frokost er ikke indregnet i tiden.
Deltagerantal
Deltagerantallet er max 25 elever, men det er muligt
at arrangerer dobbeltture med op til 50 elever.
Der skal normalt være mindst 1 lærer for hver 14
elever.
Mødested
Turen foregår typisk på Ishøj Tange, og vi mødes
på grusparkeringspladsen for enden af Skovvej.
Bus 128 fra Ishøj station stopper ved Arken
ca. 500 m fra mødestedet.
Betaling
For skoler fra Strandparkens beliggenhedskommuner
Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve er
turene gratis. For øvrige skoler er prisen 250 kr. pr. tur.
Booking
Ture bookes på
naturbooking@ishoj.dk
eller telefonisk på 21354368
Kontakt
For yderligere information om I/S Strandparken
eller Ishøj Naturcenter, se vores
hjemmeside: www.strandparken-kbh.dk
eller www.ishojnaturcenter.dk

