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Vi i Naturskolen
www.viinaturskolen.dk

Kommunalt udbud af eksterne
læringsforløb med fokus på natur,
naturvidenskab og lokalhistorie.

Fantasiens Verden & Eventyrets
land, Dagtilbud
Vi går på opdagelse i enten Museum
Frellos eller Nymindegab Museums
samling af forskellige spændende
malerier. Gennem sanselige aktiviteter forsøger vi bl.a. at sætte lyd til
malerierne.
Varme om vinteren, 0. kl. Gennem
sjove og alsidige øvelser får eleverne
indblik i vinterens store udfordring
for dyr og mennesker: at holde
varmen.
Kend din lokale forsyning, 1. kl.
Eleverne bliver i læringsforløbet
introduceret ti l de grundlæggende
principper inden for forsyningsarterne: vand, spildevand, aﬀald,
genbrug og fjernvarme.

Genbrugskørekortet, 4. kl.
Vi ser nærmere på fremsti lling,
forbrug og bortskaﬀ else af aﬀ ald
på den lokale genbrugsplads mhp.
at udvikle elevernes entreprenante
og innovati ve kompetencer.
Kend dit nærområde, 5. kl.
Med hjælp fra kirken,
borgerforeningen og sognearkivet
bliver eleverne klogere på lige netop
det område, de bor i, så de kan formidle deres viden til resten af byen.
Naturpark Vesterhavet, 6. kl.
Med udgangspunkt i forskning
omkring Filsø udfordres eleverne i at
lave faglige undersøgelser
vedrørende søens vandkvalitet samt
fuglelivet i området.

Kend din Nationalpark Vadehavet,
2. kl.
Med greb og vadeslæde går vi på
jagt efter det skjulte dyreliv i
Nationalpark Vadehavet og fordyber os i Vadehavets fødekæder.

Vandets vej, 7. kl.
Eleverne får indblik i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og
rensning af vand og besøger i den
forbindelse bl.a. det lokale vandværk og renseanlæg.

Kend dit lokale museum, 3. kl.
Vi stiller skarpt på Varde Kommunes
museer både som formidlingspraksis
og arbejdsplads. Eleverne bliver i
den forbindelse udstyret med deres
helt eget museumspas.

Mennesker bag pigtråd, 8. kl.
Emnet er de tyske ﬂygtninges
ophold i Danmark efter Anden
Verdenskrig. Med udgangspunkt i
krigens konsekvenser kigger vi også
på den nuværende ﬂygtningedebat.
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”Vi i Naturskolen” er en samling af både
obligatoriske læringsforløb og læringstilbud
henvendt til Varde Kommunes daginstitutioner
og folkeskoler.
Projektets overordnede mål er, at eleverne
i løbet af deres folkeskoletid opnår et bredt
kendskab til deres lokalområde gennem både
kulturhistoriske og naturvidenskabelige emner
og perspektiver.
Læringsforløbene udvikles og afvikles af
Vardemuseerne, NaturKulturVarde og
DIN Forsyning. De tre udbydere arbejder tæt
sammen om at skabe motiverende og kvalitativ
undervisning i eksterne læringsmiljøer.
Læs mere om projektet og se alle vores
læringsforløb på www.viinaturskolen.dk

