Lierne Nasjonalparksenter inviterer 7. årstrinn til undervisningsopplegget:

Å leve med rovdyr
Siden 2008 har ca 4000 fornøyde elever og lærere fra Nord-Trøndelag deltatt på ”Å leve med rovdyr”.

Å delta på Å leve med rovdyr innebærer min. 4 t. forarbeid på egen
skole og noe etterarbeid. I tillegg får elevene være med ut i Norges
mest bjørnetette område -Muru, i Lierne. Selv om bjørnen kanskje
ikke vil gi seg til kjenne, vil de gjennom denne turen få mange bevis
på dens nærvær. Opplegget er knyttet til skolens læreplanmål.
Skyssen opp til Lierne er dekket av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
OVERNATTING I
BJØRNECAMP.
Inntil 15-20 skoler vil i
år få mulighet til å
overnatte i Bjørnecamp
som en del av dette
opplegget.
Her gjelder «først til
mølla» i forhold til
påmelding.
Bjørnecamp er et
tilrettelagt campingområde på Muru.

Noen av bjørnene som ble fanget med viltkamera på Muru i 2013

Ser dette spennende ut? Finn en dato fra
midten av mai fram til skoleslutt eller fra
neste skolestart fram til midten av
oktober og meld dere på til:

Lierne Nasjonalparksenter
v/Gunn Anita Totland
gunn.anita@naturporten.no
Tlf: 74343496 / 47642085
www.nasjonalparken.no

mer informasjon…
Lierne Nasjonalparksenter kan ta imot inntil 40 skoleklasser pr år på
dagsturer eller overnattingsturer. Vær derfor rask med å melde dere på.
Opplegg på dagsturer varer ca 5 timer og starter vanligvis mellom kl 10 og
11, avhengig av reisevei. Klasser som vil delta på overnatting møter opp ca
kl. 14 og starter hjemover ca kl. 11 dagen etter.
Vi tilpasser opplegget etter reisevei, gruppestørrelse og evt. andre behov.
Store grupper blir delt i to puljer, og fådelte skoler må gjerne delta med flere
årstrinn. Mesteparten foregår ute i skogen. Bevegelseshemming er ingen
hindring. Vi kan tilpasse deler av opplegget til å foregå langs skogsbilvei. Gi i
tilfelle beskjed om det på forhånd.
På hjemmesiden vår www.nasjonalparken.no (under menyen Å leve med
rovdyr) ligger mer informasjon om opplegget og tidligere års tips og
materiell til for- og etterarbeid. Her vil det også fortløpende bli lagt ut
oversikt over påmeldte skoler og ledige dager i 2014.
ROVDYRSKOLE I NAMSSKOGAN
Vi benytter samtidig anledningen til å tipse
om «Rovdyrskole» som er et undervisningsopplegg rettet mot 5. årstrinn ved
Rovdyrsenteret i Namsskogan Familiepark.
NYTT AV ÅRET:
Nå har skolene også mulighet til å melde på
valgfritt årstrinn på mellomtrinnet til en 2dagers rundtur der både Rovdyrskole og
Leve med rovdyr inngår. Se egen invitasjon
til det. «Alt, og mer til, på en tur»
Vær raskt ut med påmelding om denne 2dagers turen ser spennende ut!

HUSK Å TA MED:
-Støvler eller vanntette sko
-Regnklær og uteklær
-Solid matpakke og drikke

VELKOMMEN TIL
BJØRNENS
RIKE !

