Skärgårdsdag i Roslagen åk 6
-Sol, vind och vatten! Ja, visst ska alla elever får uppleva den skärgård vi
bor i!

Förutsättningar: Klassen tar sig till Norrtälje busstation med ansvariga lärare. Buss 631X går 9.00 till Kapellskär
och vi är tillbaka på Norrtälje busstation kl 14.05 (avgång kl 13.20). Skolan bekostar resan. Eleverna tar med
lunchmatsäck, samt mellanmål till eftermiddagen. Prata med eleverna om lämplig matsäck och att alla tar
med allt skräp med hem. Alla ska ha kläder för att vara ute hela dagen oberoende väder. Toalettbesök kommer
vara möjliga vid Kapellskär.
Mål: Elever i åk 6 i Roslagen ska få uppleva skärgårdsmiljö som en del i vår hembygd. Skärgården är en resurs
på många sätt kopplat till entreprenörskap, friluftsliv, naturresurser, god boendemiljö mm. Elever ska få
uppleva Östersjön med alla sinnen och skapa intresse och känsla för att värna om hav, natur och skärgårdsliv.
Ex på koppling till läroplan
Skolan uppdrag, Biologi
Kunskaper i bilogi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med
kunskaper om naturen och människan får människor redskap att påverka sitt eget välbefinnade, men också för att kunna
bidra till hållbar utveckling.

Detta är bara ett exempel. Under skärgårdsdagen kommer många olika ämnen att beröras. Dagen är
tvärvetenskaplig med huvudsakligt mål att uppleva skärgårdsmiljö och reflektera kring dess olika
förutsättningar

Förberedelser i klassen
Titta på ett sjökort. Var ligger er skola? Var ligger Riddersholm och Kapellskär? Finns det några öar
utanför? Vad heter de? (Tips! App: Eniro på sjön, samt länk:
https://pasjon.eniro.se/#map=10/59.729/19.176)
Frågor att prata om i klassen: Hur är det att bo året om på en ö i skärgården? Vad jobbar man med?
Vad kan man försörja sig på i skärgården? Hur var det förr i tiden?
Träna på begrepp som: ö, skär, holme, sund, fjärd, grynna …..vad betyder det? Finns det något mer?

Skärgårdsdag
Kl 8.50 Samling Norrtälje busstation
Kl 9- 9.40 Avresa med buss till Kapellskär. Avstigning vid färjeläger. Norrtälje Anturcentrum möter upp
klassen. Skolan bekostar resan.
Kl 9.45 Info om dagen av Norrtälje Naturcentrum
1. NNC- dagens upplägg, samt praktiska info.
2. Hembygdsföreningen presenterar ”Sladdstycket” – kortfattat
3. Berättelse om skärgården, samt lokalhistoria
4. Smaka på skärgården
5. Elever delas in i 3 grupper för aktiviteter att uppleva skärgårdsmiljö med alla sinnen.
• Besök på ”Sladdstycket” – guidning av hembygdsföreningen
• Besök i en vik - skärgårdsnatur på tejp. No och Bild med alla sinnen.
• Bygga en flotte av drivved och naturmaterial. No, TK och Fysik
• Extra station - Skåda fågel vid stranden. No

Kl 10.30

LUNCH – eleverna äter medhavd matsäck tillsammans.

Kl 11.30

Aktiviteter fortsätter i små grupper.

Kl 12.40

Reflektion och summering tillsammans som NNC pedagog leder.

Kl 13

Samling på ängen för avfärd inkl toalettbesök

Kl 13.30

Buss avgår Kapellskär- Norrtälje

Kl 14.05

Ankomst Norrtälje busstation

Efterbearbetning
Efter dagens upplevelser i skärgårdsmiljö kan ni arbeta vidare med Roslagens geografi, olika ekosystem, djur och
växter mm. Eleverna kan fotografera under dagen och använda bilder till vidare arbete tillbaka i skolan. Elever
behöver koppla ihop teori och praktik för ökad förståelse. Syftet med dagen är också att de ska få en sinnlig
upplevelse av den skärgård vi bor i och uppleva den, samt känna stolthet för vår hembygd.

För frågor kontakta anna@norrtaljenaturcentrum.se

www.norrtaljenaturcentrum.se

