Naturformidling
for de mindste
Krible krable er et godt emne at tage fat på, fordi der er små dyr at
finde overalt; i byen, i vejkanten, på træerne, i luften, på land og i
vand. Vi fanger de mindste dyr og bringer dem ind i stuerne, hvorfra
man kan følge dyrene hele vinteren. Vi vil også se nærmere på, hvordan man vækker smådyrene til live nede i jorden. Der vil blive uddelt
bestemmelsesduge til smådyr på workshoppen, hvilket også vil blive
afprøvet på selve dagen.
Bevægelse og sanserne fylder meget hos de mindste, og det er
naturen den perfekte ramme for. Vi vil løbe om kap med vinden
og undersøge diverse vejrfænomener som kan formidles til de
mindste børn.
Naturen rummer gode muligjeder for sansemotoriske udfordringer,
hvilket er en stor del af de små børns udvikling. Vi skal derfor lave
forskellige kastelege, løbelege, sanselege og udnersøge jordbunden
med de bare tæer.

Undervisere
Mikkel Rødvig og Carina Pilgaard har flere
års erfaring med naturvejledning til børn
og voksne. De arbejder til daglig begge
fuldtid som naturvejledere, hvor de har
både små og store grupper voksne og børn
i alle aldre til arrangementer og ture omhandlende alt fra f.eks. båltænding og fossiler til smådyrsjagt, fisketure og botanik.
De laver også naturfaglige og formidlingsfaglige kurser for voksne og freelanceopgaver for private og foreninger.

Der vil være god tid til spørgsmål, diskussion og erfaringsudveksling på workshoppen.
Sæt derfor stort kryds i kalenderen og deltag i en spændende dag
med en masse nye inputs.

Jylland
Søndag d. 9. oktober
Kl.10.30 -16.00

Sjælland
Lørdag d. 29. oktober
Kl.10.30 -16.00

Adresse:
Nøjkærhus, Horsensvej 99,
8600 Silkeborg

Adresse:
Å-hytten, Hybenvej 1a,
4100 Ringsted

naturlivforsmåbørnsfamilier.dk
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