Naturskoledag med tema

Allmansråttan och allemansrätten åk 1-3
Vår svenska allemansrätt är nästan unik i världen – en rätt att få vistas i
naturen, men också skyldigheter för att inte störa och förstöra. Kunskaper om
allemansrätten är viktiga både för att få behålla den och för att öka
miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
Vi ger oss ut på ett äventyr och försöker att hjälpa Allemansråttan att stoppa
häxan Helian, som förstör naturen.
Förutom allemansrätten, som ingår i ämnet idrott och hälsa, berör vi under
äventyret även delar i andra skolämnen t.ex. svenska, matematik och de
naturorienterande ämnena. Dessutom blir det träning i att samarbeta.

I det här dokumentet hittar du:
Dagens innehåll och kopplingar till de Globala målen och till kursplanen
Länk till praktisk information kring naturskoledagen
Tips på för- och efterarbete
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De här Globala målen berörs

De här delarna i kursplanerna berörs
Dagens innehåll

Centralt innehåll ur kursplanerna

Efter en kort introduktion blir det…
FIKA

Idrott och hälsa

Vi startar vår vandring mot äventyret.
Innan vi ger oss in i fantasins värld leker vi en
lek om allemansrätten.

•
•

Under äventyret får eleverna gruppvis lösa olika
uppdrag kring allemansrätten, för att sedan
kunna övertyga häxan Helian.
LUNCH
Vi sammanfattar dagen med en lek.
Slut för idag

Lekar och rörelse i natur och utemiljö.
Allemansrättens grunder

Sedan kommer naturligtvis andra mål
från andra ämnen in under dagen.
Verkligheten är ju inte uppdelad i
ämnen! Till exempel:
Svenska
• Lässtrategier för att förstå och tolka
texter samt för att anpassa läsningen
efter textens form och innehåll
• Instruerande texter
Matematik
• De fyra räknesättens egenskaper och
samband samt användning i olika
situationer.
Naturorienterande ämnen
• Djur och växter i närmiljön…
• … Vilka material olika vardagliga
föremål är tillverkade av och hur de
kan källsorteras.
Samhällsorienterande ämnen
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag…
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Praktisk information kring naturskoledagen
Praktisk information kring naturskoledagen hittar du på vår hemsida
https://extra.orebro.se/pedagogorebro/centraltskolstod/orebronaturskola/klassbesokakf6/safu
nkardet.4.4ffbbf5616ac98ac8f4631.html
Den handlar om:
• Vilka tider som gäller
• Hur ni tar er till naturskolan
• Vad som gäller för fika och lunch
• Naturskolans respektive ditt ansvar som pedagog under dagen
• Annat ni behöver tänka på

Tips på för- och efterarbete
Målsättningen är att besöket blir en del av skolarbetet och inte bara en enskild händelse. För att
lyckas med äventyret är det viktigt att naturskoledagen förarbetas och att den bearbetas efteråt.
Tips på hur du kan göra detta får du i god tid före besöket.

Bra länkar och litteratur
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Från naturvårdsverket kan du beställa bl.a. broschyrer om allemansrätten och fridlysta djur och
växter. De har även en tipspromenad om allemansrätten.
www.hsr.se/skola-och-forskola
Håll Sverige Rent har bl.a. fakta om allemansrätten, tipspromenad, frågesport och saga.
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