Vinter
i Oset och Rynningeviken, sida 1

Hälsa på i Oset och Rynningeviken när snön ligger.
Om det är barmark finns det bra idéer på saker att göra
på bladet ”Höst i Oset och Rynningeviken”.
När isen lagt sig som ett tjockt lock över Hjälmaren
vid Rävgången plogas skridskobanorna upp. Kombinera
gärna en naturdag i Rynningeviken med skridskoåkning!
I Erik Rosenbergstugan i Oset kan ni värma er, göra
upp en eld i vedspisen och låta eleverna göra kokkaffe.
Dricka på bit, kanelbullar eller skorpa, spännande!
Det finns några särskilt bra ställen dit ni kan söka er,
se kartan på sida 2!
Att ta med på utflykten
• Skridskor, isdubbar, isborr och fiskegrejor.
• Vattenfärger, kamera.
• Matsäck! Ta med lite extra om någon har glömt.
• Ett par extra vantar och en extra mössa.
• Ett paket kakor som muta när orken tryter.

Varning!
Gå aldrig ut på åarnas isar, inte ens om de ser
hållbara ut. Isar på rinnande vatten är förrädiska och
farliga. Isen vid Rävgången är däremot säker men
prata alltid isvett med barnen innan ni ger er ut.

Förslag på saker att göra i Oset
och Rynningeviken
• Ta en skridskotur och prova fiskelyckan. När isen ligger
finns det plogade skridskobanor vid Rävgången. Ta en
tur nära raststugan eller en längre tur till Lindholmen
(ligger 7 km bort). Varför inte undersöka vad som finns
under isen? Borra några hål och prova att pimpla.
• Gå ut i Rynningeviken eller Oset och försök hitta
djurspår. Låt eleverna leta i fem minuter och sedan
redovisa:
– avtryck i snön
– gnagspår
– spillning
– ätna kottar
• Måla konstverk med vattenfärg på snön. Måla de färger
som ni ser. Ni kan också måla så som ni tror att stället
såg ut i höstas eller hur det kommer att se ut i vår.
• Gräv er ner genom snön och gräv upp en liter av den
översta decimetern mark. Ta med jorden hem till skolan
och lägg på ett vitt skynke. När värmen kommer börjar
krypen röra på sig igen. Hur många olika djur finns det
i jorden? Hur många av varje? Använd gärna förstoringsglas för de flesta är väldigt små. Kom ihåg att
släppa ut djuren efteråt. Gräv ner dem i jorden igen
under snön.

www.orebro.se/naturskolan
Örebro naturskola, Naturens hus, Örebro. E-post: niklas.jarl@orebro.se
Telefon: 019-21 68 50. Mobil: 070-289 40 70. Hemsida: www.orebro.se/naturskolan

Vinter i Oset och Rynningeviken, sida 2
Tips
på bra ställen:
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