Københavns Skolehaver byder velkommen til vinterens og
forårets halvdagsarrangementer – inspirerende og lærerige
klassetimer i det fri.
Skolehaven giver byens børn jord under neglene
og viden i hovedet på en skæg og oplevelsesrig
måde – også om vinteren.
Vi arrangerer vinterskolehavedage, hvor klassen
kommer tæt på naturen gennem læring og leg med
afsæt i forskellige temaer. Historierne vil vokse ud
af de materialer vi kommer til at arbejde med.
Området rummer en verden af mangfoldige
oplevelser og er et unikt udgangspunkt for børns
læring. Her er mange forskellige træer og
gemmesteder i krattet, brændestakke og
bålsteder, udeværksteder under halvtag og høns
der går omkring og kagler. Kort sagt et stykke natur
i byen.
Se på de næste sider, hvilke temaer din klasse
kan deltage i, og hvordan man tilmelder sig.
Københavns Skolehaver får tilskud af
Københavns Kommune, så det er gratis for din
klasse at deltage.

Temaerne for vinterskolehave sæson 201 9 / 2020
Bemærk tidsperiode og klasssetrin under hvert tema

Planter og frø og spiring

Tag med på oplevelse i planternes og frøenes fantastiske verden. Frø er forunderlige
i al deres smukke mangfoldighed. Hvad er det, planter har brug for, og hvorfor laver
de alle de frø? Vi går på jagt efter dem i skolehaven og sorterer frøene. Alle sår frø i
urtepotter, som I får med hjem til klassen til jeres egen vindueskarmhave.
Klassetrin: 0. – 6. klasse.
Periode: 6. februar - 27. februar.

Fugle

Vi går på fuglesafari i haven med kikkerter. Hvor mange forskellige slags fugle kan I
finde? Vi taler om fuglenes særlige kendetegn, tilpasning og adfærd, og hvordan de
klarer sig om vinteren. Vi hilser også på vores tamme fugle, hønsene, og fodrer dem
og laver fuglemad til de vilde fugle.
Klassetrin: 0. – 6. klasse.
Periode: 5. februar – 4. marts.

Hvad er der inde i en hane

Vi fortæller om hønsenes evolutionshistorie, deres levevis og betydning for
mennesket. I hønsegården kan du komme tæt på høns og haner, give dem mad og
betragte deres adfærd. Dem, som vil være med til at slagte en hane/høne, kan se på
og få indblik i de funktioner, som indvoldene har.
Afslutningsvis er der hanefjer til alle!
Klassetrin: 0. – 8. klasse.
Periode: 1 4. november – 30. januar

Fyr og flamme

At tænde ild er en teknik, som mennesket siden stenalderen har kunnet, og det skal I
også lære.
Vi skal i små grupper få et bål til at brænde og noget vand til at koge.
Det tørre brænde skal samles og sorteres, før det antændes: ”Kan det fx gøres med
én tændstik, og hvor hurtigt kan vandet bringes til at koge?”
Og hvad skal der til for at få et bål til at brænde, hvad sker der under forbrændingen,
og hvad er der tilbage bagefter? Hvor kom varmen egentlig fra (solen), og hvad er
livets mindste byggeklodser (kulstoffet).
I forløbet vil I lære noget om træernes liv, snitte træspåner, lave ild, og høre historien
om hvordan ilden kom til menneskene.
Klassetrin: 0. – 8. klasse.
Periode: 1 7. december – 28. januar.

Bue og pil

Vi starter med historien om opfindelsen af buen, der forlængede armens rækkevidde.
Herefter laver vi skydeskiver, og i vores hasselskov finder vi gode hasselkæppe, som
snittes til pile. Til slut går vi ”på jagt” og skyder til måls efter skiven med bue og pil.
Klassetrin: 1 . – 8. klasse.
Periode: 1 2. november – 1 0.december.

Brødbagning

Lad din klasse lave nogle dejlige brød og bag dem udendørs over bålet. Undervejs
får eleverne kendskab til brødets historie, dets bestanddele og betydning som
ernæring. På det praktiske plan får de mærket og set de forskellige kornsorter, malet
kornet til mel, får hænderne i dejen -og til sidst, men ikke mindst: Nydelsen af
friskbagt brød.
Klassetrin: 0. – 8. klasse.
Periode: 1 3. november – 1 8. december.

Snitning og grøn sløjd

Træ er et herligt materiale. På samme tid hårdt og smidigt, men også formbart med
forskelligt værktøj. Vi starter med at fortælle om, hvad træ er og om de forskellige
træarter. Herefter finder vi dem i haven: Eg, bøg, hassel, ahorn, pil, ask, birk og elm
m. fl.
Vi arbejder med frisk træ og udnytter træets naturlige form til at snitte og save små
figurer, - kun fantasien sætter grænser! En hyldegren kan udhules og laves til
pusterør eller fløjte, - en knast er enten øjet eller næsen på en trold.
På huggeblokken kan man kløve træet ud i passende størrelser, som derefter kan
bearbejdes med økse, sav, kniv og bor. Genskab fx urtidens instrument, en brummer,
og lyt til dens magiske lyd.
Klassetrin: 0. – 8. klasse.
Periode: 4. februar – 3. marts.

Bier

Kom med ind i honningbiernes fascinerende verden. Vi skal lære om deres liv og deres
vigtige rolle for bestøvningen og som ét af menneskets vigtige husdyr. Vi skal se,
hvordan de bygger deres fantastiske tavler og smage på og dufte til både voks og
honning. Vi skal også lave lys af bivoksen. Nede i haven skal vi se hvor de bor, og
hvordan de overvintrer. Med hele kroppen lærer vi hvordan bierne kommunikerer med
hinanden – et avanceret sprog som ”tales” af bistadets 50.000 beboere.
Klassetrin: 0. – 8. klasse.
Periode: 8. januar – 29. januar.

Praktiske oplysninger:
På grund af stor efterspørgsel må hver klasse kun komme én gang i vinterskolehaven, da
vi gerne vil tilbyde temaerne til så mange klasser og skoler som muligt. Vinterskolehaven
ligger i perioden: 1 2. november – 5. marts.
Vinterskolehavedagen varer 3 – 4 timer inkl. madpakkespisning, typisk mellem kl 9 – 1 3. Vi
er meget fleksible og åbne for jeres ønsker om at tilpasse forløbet, så det passer til
klassens niveau og fag. Vi udvikler også gerne nye aktiviteter og temaer, så sig endelig til,
hvis I har ønsker og ideer.
Vores undervisning er bygget op med en underviser og med de materialer, som er
nødvendige for temaet. Din opgave som lærer for klaassen er at gå ind og understøtte
undervisningen, organisere arbejdshold, oprydning mv. og meget gerne arbejde med
temaet hjemme på skolen.

Klimapåmindelsen
Københavns Skolehaver er i år blevet særligt inspirerede af https: //growforit.dk/ ’s arbejde
med at plante træer for at afhjælpe klimaforandringerne. Derfor vil alle de deltagende
klasser i vinterskolehaven få et lille træ med hjem, som I kan plante et egnet sted på skolen
eller et andet sted.
I kan finde en god vejledning til at plante træet her: http: //www.skoveniskolen.dk/content/plant-et-træ-0
Hvis I ønsker at arbejde mere med træer og klima er der meget godt materiale og
inspiration at hente her: http: //www.skoven-i-skolen.dk/content/klimamaterialer

Tilmelding:
Klik ind på vores hjemmeside www.kbhskolehaver.dk og udfyld tilmeldingsformularen.
Der vil være åbent for tilmeldinger i perioden 22/1 0 - 30 /1 0 og du vil senest få besked 5.
november om din klasse har fået plads. Tilmelding er ikke garanti for en plads.
Det er vigtigt, at klassen overholder sin tilmelding eller melder afbud i så god tid, at andre
kan få tilbuddet i stedet!
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon: 50 46 25 35 eller på mail:
camilla_kbhskolehaver@live.dk
Ønsker I at deltage i ét af vores meget populære lange haveforløb fra april til september,
kan I læse mere om dette på vores hjemmeside www.kbhskolehaver.dk

Sådan finder du os:

Vi starter i Karenshus, det lille gule hus, som ligger på
Bispebjerg Bakke nr. 8, skråt overfor Bispebjerg Hospital.
Man kan komme hertil med bus 6A, som
stopper på Tagensvej.
Man kan også tage S-toget til Bispebjerg Station.
Vi glæder os til at se jer i

