Gå med i Natursnokar i Håbo 2017

!

Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn (5 – 12 år) och deras vuxna
naturen tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi
ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer
om naturen också blir mer rädda om den. Även yngre barn är välkomna att delta, men aktiviteterna
är anpassade för åldersgruppen barn 5 – 12 år.
Verksamheten genomförs i en sluten grupp (10 – 30 personer) med 6 st. träffar. OBS! Föranmälan
till träffarna gäller, d.v.s. du anmäler dig och ditt/dina barn genom att kontakta någon av oss
ledare per telefon eller e-post senast den 1 april. Först till kvarn gäller! Om alltför få anmälningar
kommer in så ställs träffarna in.
Deltagande i aktiviteterna är GRATIS, men vi förväntar oss att någon av deltagarna ifrån
familjen är medlem i Naturskyddsföreningen. Är så inte fallet så hjälper vi er med fixa detta under
året.

Vad händer vid träffarna?
Vid träffarna så tänkte vi blanda lekar med lärande. Varje träff har ett huvudtema (se nedan). Vi
börjar träffen med någon lek för att lära känna varandra bättre. Sedan ger vi oss på huvudtemat,
vilket varierar från träff till träff. En fikapaus är ett måste, så ta därför med lite fika och gärna
sittunderlag (om ni har). I samband med fikapausen så tänkte vi (när så är möjligt) bjuda på någon
eller några smakprov från ”naturens skafferi”. Vi håller på ca. 2 timmar per träff.
Träff 1: Söndag 9/4. Samling kl. 13:00 vid Kalmarnäsets naturreservat. Tema: Vårens knoppar
Träff 2: Söndag 30/4. Samling kl. 10:00 vid Kalmarnäsets naturreservat. Tema: Vår
Träff 3: Söndag 28/5. Samling kl. 10:00 vid Biskops-Arnö. Tema: Försommar
Träff 4: Söndag 13/8. Samling kl. 10:00 vid Kalmarnäsets naturreservat. Tema: Sommar
Träff 5: Söndag 10/9. Samling kl. 10:00 vid Håberget (Skokloster). Tema: Landskapets historia
Träff 6: Söndag 9/10 Samling kl. 13:00 vid Sandhagen (Skokloster): Tema: Vi besöker en urskog
Hur tar ni er till platsen för träffen?
Genom att vi kommer att vara en sluten grupp så försöker vi fixa så att ni kan samåka med varandra
när behov uppstår. Inför varje träff så gör vi ett utskick (per e-post) med information som kan vara
bra att ha.
Välkommen att anmäla dig till Natursnokar i Håbo!
Ylva Bengtsson (ybperfect@icloud.com, 0171-56743),
Ingrid Ljungkvist (ingrid.ljungkvist@gmail.com, 0171-50102) eller
Håkan Nihlman (hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se, 073-678 3767)

