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

olika naturaktiviteter kl 13.00-16.00  
Vi utgår från labyrinten på Gyttorps skolträdgård. 

Facebooksida: Naturskyddsföreningen i Nora
www.nora.naturskyddsforeningen.se

Naturligtvis med  
för alla åldrar sommar 2019

Tisdag - fredag 
9-12, 23-26 juli
och 6-9 augusti

kl 12.00-16.00
      

Tisdag - fredag 
16-19, 30-31 juli 
och 1-2 augusti

kl 12.00-16.00

   

Pershyttan

Arrangörer

 

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

På tisdagar har vi även en naturvägledare 
som pratar arabiska.

Gyttorp  

Alntorps ö 

Vi går på lupptäcktsfärd i naturen, tittar på växter, går på 
småkrypssaffari, målar, har tipspromenad under ytan, gör 
bihotell, täljer, tar naturfalken och mycket annat skoj.

Måndagar 8, 15, 22, 29 juli 
och 5 augusti 



Måndagar 8 och 15 juli 
Skolträdgården kl 9.30-12.00   
Vi tittar i Gyttorps skolträdgård där vi vattnar, rensar 
ogräs och smakar på det som är moget. Vi kan även 
leka i labyrinten. 

8 juli kl 13.00-16.00  
Upptäck naturen genom lupp     
Vi letar växter, svampar och småkryp som vi under-
söker genom lupp. Det finns färg mm för den som 
vill illustrera vad vi sett. Testa dina kunskaper om 
småkryp i en minitipsprommenad.

15 juli kl 13.00-16.00
Småkrypssafari och bihotell  
Kom och var med på småkrypsspaning och lär dig 
om insekter, spindlar mm. Du får även möjlighet 
att göra egna bihotell och humlebon. Vi kommer 
att tillverka en observations holk för bin, så vi kan 
se vad det gör i sina bon. Testa dina kunskaper om 
småkryp i en minitipsprommenad.

Facebooksida: Naturskyddsföreningen i Nora
www.nora.naturskyddsforeningen.se

Naturligtvis med  
för alla åldrar sommar 2019

Tis 9 juli kl 12.00-16.00 
Spela spel i naturen       
Kom till Pershyttan och gör ett eget naturspel, 
spela spel och testa dina artkunskaper i Natur-
falken. 

Ons 10 juli kl 12.00-16.00
Från mila till teckning, skapa i naturen    
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, måla eller skulptera 
det vi upptäcker.

Tors 11 juli kl 12.00-16.00
Småkrypssafari och bihotell 
Kom och var med på småkrypsspaning med 
Nora Naturskola och lär dig om insekter, spindlar 
mm. Du får även möjlighet att göra egna biho-
tell eller humlehus. Testa dina kunskaper om 
småkryp i en minitipspromenad.

Fre 12 juli kl 12.00-16.00
Blommande växter och vackra blad
Gör din egen växtpress och lär dig känna igen 
några vanliga växter. För att minnas bättre 
skissar vi dessa och gör skulpturer i papper.        

Tis 16  juli kl 12.00-16.00
Överlev i naturen      
Vi bygger vindskydd och lär oss göra upp eld. Vi 
lagar enkelt fika på elden och pratar om vad vi får 
och inte får göra i naturen, alltså Allemansrätten.

Ons 17 juli kl 12.00-16.00
Fåglar och bon   
Vi bygger fågelholkar och lär oss om vilka som ska 
bo i dom. Tittar i kikare och ser vad vi hittar.

Tors 18 juli kl 12.00-16.00

Pershyttan
Gyttorp  

Alntorps ö 

Arrangörer

 

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

På tisdagar har vi även en naturvägledare 
som pratar arabiska.

Blommande växter och 
vackra blad
Gör din egen växtpress och lär 
dig känna igen några vanliga 
växter. För att minnas bät-
tre skissar vi dessa och gör 
skulpturer i papper.

Fre 19 juli kl 12.00-16.00
Yt-spänning
Tipspromenad under ytan, filtrera vatten och håva 
efter vattendjur.


