Skovlyst Naturskole

Vil du gerne bestille en tur på Skovlyst Naturskole skal du blot sende en mail til trs@nst.dk
eller ringe til tlf: 21282655. Bussen til naturskoleture er gratis for folkeskoleklasser.
På næste side kan du se vores nye ture i sæson 2019/2020. I kan dog stadig booke vores
velkendte ture som er:
Vild Mad, Pattedyrstur, Dyre-spor-tur, Oplevelsesturen, Teambuilding, Rollespil, Skovløb
Matematik i naturen, Dansk i naturen, Kreativ i naturen, Idræt i naturen, Over stok og sten
Indianerdag, Krible-krable-turen, Vandhulsturen, Indianerdag, Mindful i naturen
Vores ud-af-huset-ture til Kalvø (Livet i havet + kajakture) og Varnæs Hoved (geologi og
landskab).
Ovennævnte ture er beskrevet på www.skovlyst-naturskole.dk (se ”Undervisningforløb på
Naturskolerne i Aabenraa”

Nye tur-tilbud i skoleåret 2019/2020:
Ørnesafari ved Hostrup Sø og Bjergskov:
Dette er vores nye ”ud af huset tur”, hvor vi mødes ved Hostrup Sø for at tage på
ørnesafari. Vi er især på udkig efter de sjældne havørne, men kigger også på andre fugle. Vi
har kikkerter og scoper med. Desuden hører eleverne om naturgenopretningen på stedet.
Herefter går vi over til det nærliggende fredede areal Bjergskov, der har en helt speciel
overdrevsnatur med vild timian, bonsai-bøgetræer, planter med fodposer, orkideer etc.
Eleverne lærer her om overdrevet og naturpleje udført af dyr…

Klima-tosset:
Vores nye undervisningsarrangement hvor klima, klimaændringer og klimabevidsthed er i
fokus. Hvad er klima og klimaændringer? Vi laver spændende eksperimenter med klimamåling,
CO2 målinger, vi prøver at lave vind- og solenergi, genbruger skrald, alle elever får lov at
plante et træ i skoven (nov.-april) og får til sidst et ”Klimatosset-diplom” med hjem.

Foto-safari:
Få øjnene op for skønheden i naturen. Se motivet i store og små ting. Oplev dyrelivet i skoven
på nærmeste hold. Lær at tage naturfotos. Med gode kameraer går vi på tur i skoven, for at
”skyde” fotos af specifikke padder, insekter, fugle og pattedyr, for derved at lære om de
mest almindelige skabninger i den danske natur. Vi finder smukke landskabs- og stillebenmotiver. Formålet er at åbne elevernes øjne for naturens skønhed og mangfoldighed. Vi laver
en fotokonkurrence, hvor hvert hold udvælger deres bedste foto. Vinderne får billedet

tilsendt som en forstørrelse. Klassen får alle fotos med hjem på en memorystick, så i evt kan
arbejde videre med dem derhjemme, fx i billedkunst eller natur og teknik.

Bål-mad:
Vores gode gamle ”Vild mad” tur (der fokuserer på spiselige vilde planter og plantekendskab)
har fået en fætter. Det er bål-mads turen, hvor vi fokusere på bål og bålmad. Eleverne lærer
at hugge brænde, at bygge bål op, de prøver selv at lave ild... derefter skal de lave lækkert
mad over gløderne. Vi spiser og hygger omkring bålet til sidst.

