
Mån 1 juli kl 9.30-12.00
Skolträdgården   
Vi tittar i Gyttorps skolträdgård där vi vattnar, rensar 
ogräs och smakar på det som är moget. Vi kan även 
leka i labyrinten. 

Mån 1 juli kl 13.00-16.00
Färgglada blommor                   
Vi går ut och tittar på blommor och lär oss om blom-
morna som finns runt trädgården och i Gyttorps 
närnatur. De som kommer kl 13 får tillverka kolkritor. 
Vi utgår från labyrinten på Gyttorps skolträdgård. 
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Tis 25 juni kl 11.00-16.00
Från mila till teckning        
Kom till Pershyttan där det passar att tillverka 
en minikolmila. Resultatet blir kolkritor som 
vi kan rita med. Vi går på lupptäktsfärd (tittar 
i lupp) och de som vill får rita och måla det vi 
upptäcker. Vid regn eller stark sol kan vi sitta i 
Kolhuset. 

Ons 26 juni kl 11.00-16.00
Björkar och kulturhistoria     
I dag träffas vi i Pershyttan och utforskar björken 
och hantverket. Du får vara med och växtfärga, 
göra ett eget grytunderlägg, se näverarbeten, 
smaka på björkte och en del annat skoj. 

Tors 27 juni kl 11.00-16.00
Hantverk    
Att kunna göra sina egna saker är aldrig fel. Idag 
lär vi oss karda ull, tova sittunderlag, halsband 
och annat vi hittar på. Vi väver egna band av 
garnet vi växtfärgade igår och pratar om att vi 
kan göra mer själva och inte behöva köpa allt 
från andra sidan jordklotet. Vid regn eller stark 
sol kan vi sitta i Kolhuset. 

Fre 28 juni kl 11.00-16.00
Naturen i kulturreservatet    
Var med och upptäck småkryp som gömmer sig 
i kulturreservatet och lär dig om insekter, spin-
dlar, växter och annat. Vi ger oss ut med håvar, 
vattenkikare och luppar för att se dem bättre. Du 
får även möjlighet att göra egna humlebon och 
bihotell.  Är det varmt går vi till Dammsjön och 
utforskar sjön och tar ett dopp för de som vill. 

Tis 2 juli kl 11.00-16.00
Upptäck naturen på genom lupp             

Vi letar växter, svampar och småkryp som vi un-
dersöker genom lupp. Kanske hinner vi tillverka 
kolkritor vi kan rita med.  

Ons 3 juli kl 11.00-16.00
Björkar och hantverk     
I dag träffas vi på Alntorps ö och utforskar björken 
och hantverket. Du får vara med och växtfärga, göra 
ett eget grytunderlägg, se näverarbeten, smaka på 
björkte och en del annat skoj. 

Tors 4 juli kl 11.00-16.00
Hantverk   
Att kunna göra sina egna saker är aldrig fel. Idag lär 
vi oss karda ull, tova och göra egna band av garnet 
vi växtfärgade i går och pratar om vad roligt och 
kanske bättre att kunna göra själv, i stället för att 
köpa från andra sidan jordklotet. 

Fre 5 juli kl 11.00-16.00
Eldkunskap, laga mat och spela spel  
Vi lär oss om eld; hur, var, när göra upp eld säkert. 
Vilka kläder är bäst och sämst att använda? Vi 
testar och ser. Vi tränar på olika typer av friluftsliv 
såsom laga mat på stormkök och pratar om vad vi 
får och inte får göra i naturen, alltså Allemansrät-
ten.Vi spelar olika spel som har koppling till natur 
och miljö. 

På tisdagar har vi även en naturvägledare som 
pratar arabiska.

Samling här på hyttebacken, vid hyttans stora portar 
(södra sidan).              
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