
Sommerskolen i Bardu. 5 til 9 juli.
Eggen gård + Polar park/Besøkssenter
rovdyr + Polarbadet
Spennende aktivitetsuke for 1. til 3. klasse. 

Det settes opp transport med buss til/fra Setermoen alle dager.  

Mandag og Tirsdag kl 10 til kl 15. Gårdsbesøk på Eggen gård

På Eggen gård får dere ri, kjøre med hest og vogn. Kose med geiter,
kaniner og hunden og oppleve kyr og kalver på beite. Leke på tunet,
kose seg i hengekøya og sykle. Hver dag lærer dere noe nytt og vi har en
liten konkurranse – en konkurranse hvor alle er vinnere og får en liten
premie.  

Onsdag og Torsdag kl 10 til kl 15.  Polar Park

Her får du lære om rovdyr i norsk natur.  Besøkssenter rovdyr
gjennomfører selve opplegget ogPolar Park vil bidrar med mulighet til å
bruke dyreparken. 

Dag 1: Tema Byttedyr 

Hva er Byttedyr, biologi/næring osv.
Planter og vekster 
Lokal historie / samisk kultur / Reindrift 
Se på byttedyr i Polar Park 

Dag 2: Tema Rovdyr 

Rovdyr i norsk natur, hva er rovdyr, biologi/næring osv. 
Dyrevelferd 
Næringsnett 
Se på rovdyr i Polar Park

Fredag Polarbadet 11.00 til 14.30

Vi trenger å få med 5 frivillige foreldre denne dagen

NB! Ta med varme uteklær, vannflaske og matpakke alle dager! 

Mobil- og godte-fritt arrangement.

 

Registreringsskjema

Fornavn

Espen  *

Etternavn

Prestbakmo  *

E-postadresse

undervegs@icloud.com  *

Mobil

Navn Foresatte

 *

Mobil Foresatte

 *

Klasse/kategori

Sommerskole uke 27  *

Eventuelle allergier eller andre hensyn

Tillates fotografering?

  *

Foto vil kunne bli brukt i promotering av våre lignende aktiviteter. Vi deler
selvfølgelig våre bilder med deltakerne i etterkant!

Jeg bekrefter at deltakeren ikke møter til sommerskole dersom
vedkommende er syk/viser symptomer på sykdom/smitte. *

Deltakeren er svømmedyktig.

  *

Vi trenger 5 frivillige foresatte som blir med til Polarbadet. Inngang er
gratis.

Foresatt deltar på Polarbadet

  *

Jeg aksepterer Deltager AS' vilkår og betingelser og
personvernerklæringen *

Legg til deltager  Send påmelding

Tidspunkt

Startdato: 05.07.2021 10:00
Sluttdato: 09.07.2021 15:00
Påmeldingsfrist: 04.07.2021 00:00
Legg til i kalender

Antall ledige plasser

20

Sted

Setermoen

Kontaktperson for arrangementet

Espen Prestbakmo
98001213
undervegs@icloud.com

Skal du arrangere? Prøv Deltager.no gratis

https://www.deltager.no/betingelser
https://www.deltager.no/personvern
https://www.deltager.no/event/sommerskolenbarduuke27#
https://www.deltager.no/event/sommerskolenbarduuke27#
https://www.deltager.no/event/sommerskolenbarduuke27#
https://www.deltager.no/event/sommerskolenbarduuke27#
https://www.deltager.no/pameldingssystem?utm_source=pameldingsside&utm_medium=click_footer

