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- för er som arbetar med barn
- med fakta och pedagogiska tips
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10/10 Fåglar, flytt, matning och fågellekar
På hösten flyttar många fåglar söderut. De som
stannar kvar kan vi hjälpa på olika sätt. Att arbeta med
fåglar ger så mycket mer naturförståelse än ”bara”
fåglar.
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16/10 Naturkunskap på vintern med Anette Barr
Återigen välkomnar vi Anette som 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 inspirerande kväll i hur du arbetar med
naturkunskap på vintern.
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22/10 Luft och saker som flyger
Vad är egentligen luft? Kan man fånga luft och hur gör
man den synlig? Vi lär oss mer om luft
och får massor av tips på roliga
experiment och övningar.
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Tid: 17:30-ca 19:30
Plats: Villie byaväg 239-0, Trelleborg
Pris: 180:- inkl moms, kvällsfika ingår.
Anmälan: info@naturbarn.com
eller 0730-408040.
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Utbildning och inspiration till hela arbetslaget?
En rolig dag med både kunskapspåfyllning och kreativt
arbete utomhus. Det ger inspiration för lång tid
framöver. Vi anpassar dagens längd och innehåll efter
önskemål. Hör av er för mer information.
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