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- för er som arbetar med barn
- med fakta och pedagogiska tips
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5/3 Fjärilar på nära håll
Visste du att vissa fjärilar flyttar och att några
övervintra i myrstackar? Vi får veta mer om fjärilar,
fjärilsuppfödning och hur man lockar fjärilar till sin
utemiljö.
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13/3 Vild och vacker utemiljö
Vem vill inte ha besök av fjärilar, dagsvärmare, fåglar
och grodor? Hur ökar ni den biologiska mångfalden i
er utemiljö? Tips på enkla åtgärder som gör er
utemiljön mer attraktiv.
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26/3 Luft och saker som flyger
Vad är egentligen luft? Kan man fånga luft och hur gör
man den synlig? Vi bygger en helikopter och får tips
på andra luftexperiment.
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3/4 Naturmatematik med Anette Barr
För första gången har naturbarn bjudit in en
gästföreläsare! Anette är utepedagog, medförfattare till
boken Naturförskola-lärande för hållbar utveckling och
har många års erfarenhet av att arbeta i förskolan.
Missa inte denna fantastiska inspirationskväll i hur du
arbetar med natur och matematik i förskolan.
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Tid: 17:30-ca 19:30
Plats: Villie byaväg 239-0, Trelleborg
Pris: 180:- inkl moms, kvällsfika ingår.
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Anmälan till info@naturbarn.com
eller 0730-408040.
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