Information till skolor om naturum Store Mosse
Naturum Store Mosse har en permanent utställning om Store Mosses tillkomst,
lab-rum för undersökningar av naturalier, bra referensbibliotek, mysig björnlya
och barnhörna, fågelholkar med kamerabevakning, guidningar inne i naturum eller
ute i nationalparken med kompetent personal.
Webbkamera på utfodring av kungs- och havsörn vintertid.
www.webbkameror.se/storemosse

Vi berättar historien om Store Mosse från slutet av senaste istiden fram till
idag, alltid anpassat till elevernas ålder och förkunskaper. Här berättar vi om
både djur, natur och kultur.
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Den uppstoppade Granfjällsbjörnen, ”Granis”är alltid lika spännande.

Uppstoppad kungsörn som sitter vid sitt stora bo intill Granis.
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Guidningar av skolklasser ute i nationalparken kan genomföras efter egna
önskemål, men med hänsyn till våra resurser.

Skolklasser som vill göra utställningar om ämnen som har natur, kultur eller
Miljö som tema är välkomna att ställa ut sina alster i naturum.

Naturum och den närmaste omgivningen är helt anpassat för rullstol och
barnvagn och delvis anpassat för synskadade. Det gäller Wibecksleden 1200
meter tur och retur och fågeltornet med hiss.
Det finns en grillplats med ved i anslutning till naturum.
Det finns cykel och rullstolsled till naturum från Kävsjö kyrka. Det finns också
cykel led från naturum till Hädinge mot Värnamohållet.

Vid Östra Rockne, 2,5 km från naturum, utmed väg 151 mot Värnamo börjar
Svartgölsleden som är en rullstolsanpassad led. Det är 1800 meter ut till
Svartgölen där bord och bänkar finns, samma väg tillbaka.

Vid naturum finns bord och bänkar för medhavd matsäck. Är det regnigt ute så
finns det plats att sitta under tak utanför naturum. Är inte gruppen för stor går
det att sitta inomhus.
Det är helt kostnadsfritt för skolor till och med gymnasiet att använda naturum
och att få guidning under skoltid.
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Vi tar gärna emot grupper med nyanlända barn, SFI grupper och liknande. Det
kan vara ett bra sätt att lära våra nya invånare lite om den svenska naturen.

Förslag på aktiviteter.
Guidning inomhus kan innefatta del eller delar av följande:
Upp till förskola: Berätta om björnen, krama vitmossa, visa fällan, rovdjurslådan
med skinn.
Lågstadiet: Lite istid, jättehjort, mammut, älghorn, björnen, vanligaste djuren
och växterna, fotspåren, visa fällan, krama vitmossa, rovdjurslådan,
allemansrätten.
Mellanstadiet: Dessutom, mera istid, vad är en mosse, köttätande växter, pollen,
mossens ekosystemtjänster.
Högstadiet: Dessutom, mer utförligt om hela utställningen, evolutionen, mossens
biologiska mångfald.
Gymnasiet: Dessutom, utförligare om utställningen, klimatpåverkan, exploatering
av mossar, rovdjur.
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Skelett och bajsrummet med mängder av naturalier är alltid tillgängligt. Där kan
vi också bygga holkar. Byggsäsongen för holkar är i anslutning till sportlovet.

Utomhus.
De grupper som väntar på att komma in i naturum kan ägna sig åt följande:
Fågeltornet med egen utställning, det finns ett antal kikare till utlåning i
naturum.
Wibecksleden med pappers eller ljudguide är 600 meter och slutar med en
plattform där man kan fika. Samma väg tillbaka.
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Från slutet på maj 2017 finns det en sagostig kallad Trollstigen i naturums
omgivning.
Grillplats med ved finns utanför naturum.

Guidning ute med guide, till exempel testa snöskorna på mossen, alltid
uppskattat, vattentåliga kläder är en klar fördel. (OBS bara under
Sommarhalvåret).
Vad trampar du på? Vi undersöker förnan och kollar i lupp på mystiska små
kräk.
Våra vanligaste fåglar. Det finns gott om holkar och hålträd med invånare runt
naturum. Vi har bilder på fåglarna om de nu inte vill visa sig.
Egna idéer? Ring så hittar vi på något.
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Kontakt:
naturum 010 223 61 30
Carina

010 223 63 95

Hans

010 223 63 84

Naturum är bokningsbart för skolor vardagar året om, helst måndag – torsdag.
storemosse@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.storemosse.se
Det finns över 40 km vandringsled i Nationalparken med raststugor, som alltid är
öppna.
Det finns också två stugor med många bäddar att hyra för övernattning. Det är
Svänö och Lövö, dessa bokas via naturum eller STF:s hemsida.
www.svenskaturistforeningen.se

VÄLKOMMEN
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