Aktiv Sommer 2019
NaturXpeditionerne uge 27 og 28, 2019
Ugens program
Mandag: MuseumsXpedition
-

Velkomst og intro til os, museet og hinanden
På opdagelse på museet I
Madpakker
På opdagelse på museet II
På opdagelse i Universitetsparken
Vi ser på levende museumsdyr

Tirsdag: SkovXpedition
-

Samling og afgang mod bussen mod Lisbjerg Skov
Fælles tur rundt i skoven på jagt efter alt spændende!
Vi fanger dyr i vandhul og undersøger dem
Madpakker ved basen
Safari i skoven med fangstudstyr og bonuspoints for udvalgte dyr (evt. dyrespor og
fuglekiggeri)
Bussen tilbage til museet

Onsdag: SøXpedition
-

Velkomst og intro til dagens aktiviteter
Fiskeri i Universitetssøen - måske vi fanger skaller og aborrer
Madpakker
Dissektion af fisk - regnbueørred eller nogle af selv-fangede fisk
Slutter af med en hurtig fiskequiz: ”Hvaffor en fisk?”

Torsdag: PlanteXpedition
-

Samling og afgang mod Botanisk Have (gåtur)
Etablering af base - vi opdeles i to hold
Hold 1: Rundvisning i Væksthusene
Hold 2: På opdagelse i Botanisk Have
Vi mødes og spiser madpakker
Vi bytter hold
Hjem til museet
Plantekonkurrence/smagskonkurrence

Fredag: BålXpedition
-

Velkomst og intro til dagen
Opsamling på ugens oplevelser og aktiviteter
Forberedelser til forældrenes besøg
o Bål: grillet eller røget fisk, snobrød og andet bålmad
Forældre inviteret til kl. 13.30 til smagsprøver
Tak for denne gang kl. 15.00!

Velkommen til NaturXpeditioner med Naturhistorisk Museum
I den kommende uge skal vi arbejde med dyr og planter. Vi skal på opdagelse, undersøge og udforske
nogle af de spændende sider af naturen, der er på museet, i byens parker og i den lidt mere vilde
natur! Vi er tre dage på museet eller i Universitetsparken og to dage med Xpeditioner til et par af de
spændende naturområder, der findes i nærheden af byen.
Mødetid: Hver dag fra kl. 10.00-15.00 NB: På busdagen (tirsdag) er det ekstra vigtigt, at du møder
9.45 — ellers misser vi bussen, og det betyder færre oplevelser til os alle!
Mødested: Naturhistorisk Museums parkeringsplads
Husk!: Lille rygsæk til eget brug - Solcreme, kasket o. lign. - Medicin til eget forbrug (fx allergi) Madpakker, drikkedunk og frugt - Tøj og sko, som passer til vejret og aktiviteterne
... og dit gode humør!
Formidlerteam i uge 27 er Sofie og Julie. Hvis du bliver syg, så giv besked på et af disse numre.
-

Sofie: 40 78 20 89
Julie: 27 25 35 60

Formidlerteam i uge 28 er Birgitte og Signe. Hvis du bliver syg, så giv besked på et af disse numre
-

Birgitte: 21 74 19 78
Signe: 28 70 04 31

Museets hovednummer (åbent fra kl 10): Tlf. 86 12 97 77
NaturXpeditioner er arrangeret af Naturhistorisk Museum i samarbejde med Aarhus Kommune, Sport
& Fritid, som et led i sommerferietilbuddet til skolebørn i Aarhus Kommune – ”Aktiv Sommer”.

