Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd
av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova
friluftsliv, samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och
allemansrätten.
Naturum Västervik och Västerviks Museum erbjuder aktiviteter hela
Friluftslivets år 2021.
Under mars erbjuder vi ett kostnadsfritt program för grundskolan åk 4–6
samt integrationsgrupper som ska inspirera till utomhusvistelse.

Lägerplats på Kulbacken
Syftar till att få kännedom om allemansrätten
och eldens betydelse ur ett historisk och
nutids perspektiv.
Klassen samlas kring en lägerplats. Runt
elden samspråkas om eldens betydelse för
människan och naturen, historiskt till nutid.
Allemansrätten - vilket ansvar har jag om jag
gör upp en eld i naturen?
Vi bjuder på grillad kycklingkorv. Skolan
tar med ev. specialkost, kommuniceras vid
bokningstillfället.
Tänk på att ta på er kläder efter väder och
oömma kläder (främst pga röklukt). Vi
kommer att vara ute hela tiden!
Ca 60 min
Samling på Kulbacken

Stadsvandring och naturguidning
Syftar till att lära sig mer om stadens historia
och allemansrätten.
Vi tittar och pratar om fåglarna vid Lilla och
Stora Strömmen, fågelmatningen på Kulbacken
samt ev. tidiga vårfåglar eller andra vårtecken.
Medtag gärna egen kikare.
Vi besöker några av alla de spännande
platserna som finns i Västervik och låter dem
skvallra om stadens historia. Hör historierna
om när kungen bestämde att staden skulle
flyttas och hur det kommer sig att det finns
saltmagasin här.
Klassen delas upp i två grupper. Ena
gruppen går en stadsnära naturguidning
och den andra en stadsvandring. Grupperna
kommer att få med sig frågor där svaren
finns i det guiden berättar om. Dessa frågor
och svar får grupperna sedan redovisa för
varandra när de är tillbaka i klassrummen.
Ca 45 min
Minst två lärare
Samling vid Lilla strömmen

Programmet är bokningsbart v. 9–13
Begränsat antal tillfällen
Bokas på 0490-211 77, minst 3 arbetsdagar i förväg

Koppling till LGR11

Aktiviteterna passar elever i årskurs 4–6. Många av aktiviteterna
går att koppla till flera olika ämnen, beroende på hur de vinklas.
Friluftsliv, lek och rörelse och upplevelser i naturen återfinns i flera
delar av läroplanen samt i flera kursplaner. Här har vi lyft ut några
exempel:
Idrott och hälsa: Genom undervisningen ska eleverna utveckla
förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider
och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Rättigheter och
skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper ombiologiska sammanhang och nyfikenhet på
och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om
naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella
händelser.
Historia: Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på
historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta
något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten
med platser och människors berättelser.

Vill du veta mer om Luften är fri?
www.luftenarfri.nu

