Følg med i hvad der ellers sker i Træstubben:
www.facebook.com/Traestub
www.facebook.com/BlomstrendeBy
www.facebook.com/VesterbroJuletraesfest
Børnehaver, Natur og Miljø:
www.facebook.com/bornehavernaturogmiljo
Se projekt ”BørneHaven” og få inspiration til egne spireog haveaktiviteter på:
www.børnsbyhaver.dk

Et miljø- & naturværksted drevet af KK BUF Afdelingen for
Bæredygtig Udvikling, Vesterbro Lokaludvalg, Områdefornyelsen
Vesterbro og Friluftsrådet.

Miljø- & Naturformidlings forløb
EFTERÅR 2016

Velkommen til efterårets lokale miljø- & naturformidlings
aktiviteter i TRÆSTUBBEN!
September/oktober
Vælg mellem aktiviteterne:

Urtebrød på bålet
Vi maler korn til mel i håndkværne, ælter dejen og
smager på urter, som kan bruges i brødet.
Børnene fremstiller selv mel og bager deres egne
urtebrød på bålet med friskplukkede urter fra
Træstubbens have.

Bierne i byen
Vi snakker om bierne - hvordan de lever og hvad de laver.
Vi smager på honning og ser på bivoks og hvad vi kan
lave med bivoksen.

November

Vesterbro juletræsværksteder og
julepynt med det vi finder.
Vi bygger vores egne juletræer og laver affald om til
julepynt til Vesterbros Juletræsfest i Enghave Parken d.
27/11. Efterfølgende kommer de til at pynte i jeres stuer!

Forløbene bliver kædet sammen med andre offentlige miljø- &
naturformidlings-arrangementer på Vesterbro.
Vores aktiviteter sætter fokus på miljø- og naturfænomener i
byen og på en systemisk foståelse af sammenhænge i
børnehøjde.

Hvem kan deltage i miljø- & naturformidlingen?
Aktiviteterne i Vesterbro Miljø- & Naturværksted er
udviklet til børn fra 0 - 7 år. Den primære målgruppe er
børnehaver og børnehaveklasser.
NYT: vuggestuer & dagplejere kan også booke aktiviteter.
Det er gratis for Københavns daginstitutioner og skoler.
Børnehavegrupper kan være på max. 15 børn, mens
skoleklasser kan komme klassevis. Alle grupper børn skal
følges af min. 2 voksne.

Hvor afholdes aktiviteterne?
På Vesterbro, som regel i Træstubben.
OBS.: Aftal tid & sted ved tilmelding.

Hvornår foregår formidlingen?
Tirsdag, onsdag og torsdag formiddag og varer omkring
en time.

Tilmelding og yderligere info:
Ring, send mail eller sms til Rikke (barselsvikar):
tlf.: 20 47 36 14
e-mail: ga6v@buf.kk.dk
Ring i god tid, hvis I ikke kan komme på aftalt tidspunkt!
Husk, at I også kan:
● Finde andre formidlingsforløb under ”Børnehaver, Natur og Miljø”
og ”Københavns Naturskole” på via: www.groen.kk.dk
● Udeskole klasseværelse: Book Træstubben til institutionens og
skolens egne miljø- & naturaktiviteter.
● Kontakte os med hensyn oplæg til pædagogiske dage.
● Låne melkværne, havrevalsen eller mostpressen.
● Komme til ÅBEN HAVE hver første torsdag i måneden kl. 15.00 –
18.00 – se www.facebook.com/Traestub for info om kommende
Åben Have dage.

