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FEBRUARI
NATURUM FÄRNEBOFJÄRDEN
Naturum
håller stängt tillsvidare.
Nu erbjuder vi digitala
och
”På egen hand”-aktiviteter.
Håll i, håll ut och
håll avstånd!

SPORTLOVSSKOJ – NATUREN I FÄRG

VINTERUTMANING – POÄNGJAKT!

Mån 15/2 - sön 14/3 (v 7-10)

När det passar dig. Skriv ut från vår hemsida.

- Målarutmaning
Måla med naturen som inspiration. Vi lottar ut priser!
- Uppdragsstig
Hjälp Målar-Franz hitta sina borttappade färger.
- GPS-quiz
Digital frågesport via mobilen, i naturen.
- Tipspromenad
Färgstarka barn- och vuxenfrågor.
- Pysseltips
Måla på naturens egna material, inomhus eller ute.

Kan du hitta fågelspår i snön? Grattis! Det är värt 2 poäng
i vår Vinterutmaning. Blåsa en såpbubbla i minusgrader?
Wow, för det får du 5 poäng! Utmana dig själv eller någon
annan att samla så många poäng som möjligt. Lycka till!

Läs mer om aktiviteterna på vår hemsida och Facebook.

KRYSSA VINTERUPPLEVELSER
När det passar dig. Skriv ut från vår hemsida.
Har du gjort en snöängel? Eller kanske fikat utomhus?
Hur många av de 12 rutorna kan du kryssa? Månadens
”kryssa-uppdrag” handlar om vinterupplevelser. Skriv ut
den och ge dig ut i vinterlandskapet. Ut och njut!

KRYSSA NATURRESERVAT
När det passar dig. Skriv ut från vår hemsida.

BIODLING – EN INTRODUKTION FÖR
NYFIKNA OCH NYBÖRJARE
Ons 24/2 kl. 18.15-19.30. Digital föreläsning
Catharina Lindahl har haft bin i många år. Normalt lär hon
ut biodling hemma på sin gård i Holm, utanför Tärnsjö i
Heby kommun. Nu ger hon en digital introduktion till
biodling där du får veta mer om hur bisamhället fungerar
och vilken utrustning man behöver som biodlare. Hon
berättar om vad biodlaren och bina gör under året, samt
nyttan med bin och deras produkter.

Obligatorisk anmälan. Mer info om föreläsningen och
hur du anmäler dig hittar du på vår hemsida.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Färnebofjärdens
Nationalpark, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre
Dalälven och Studiefrämjandet.

I Gävleborgs län finns ca 230 naturreservat, i Uppsala län
ca 180 stycken. Hur många har du besökt? Det finns
gissningsvis några kvar att upptäcka. Använd krysslistan
som en meny för utflyktsmål, och ge dig ut och kryssa!
Kanske hittar du nya pärlor.
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