
Barn på Berget
PEDAGOGISKA PROGRAM FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA HÖSTEN 2017

Använd kulturarvet för att väcka lust och att uppfylla 
målen i förskolan och skolan. Här kommer pedagogiska  
program för er att boka in. Gratis för alla barn i Södertälje  
kommun och särskolan är välkommen att anmäla sig till  
samtliga program. Övriga kan kontakta museet för prisuppgift. 
Hör gärna av er om ni har egna idéer och förslag!

Torekällberget – en  
självklar plats för lärande

LÄRANDE  
GENOM  

KULTUR!

SE PROGRAM PÅ BAKSIDAN!



www.torekallberget.se

Varmt välkomna till Torekällberget!

n Bokning
Boka in er klass: torekallberget@sodertalje.se eller 08-523 014 22.
Boka Biologiska museet och djur visningar: hanna-martha.bergstrom@sodertalje.se 
Har du andra frågor eller idéer?: susanna.loven@sodertalje.se

n Matsäck
Tar ni med matsäck finns 
det möjlighet att sitta  
både inne och ute och äta. 

n Besök Biologiska museet

Vi pratar om årstiderna och  
fun derar på vad som händer i  
naturen, tittar på gnagspår och 
spår stämplar och lär oss några  
av de vanligaste djur- och fågel-
arterna.
NÄR: Hela hösten.
GRUPPSTORLEK: Halvklass.
TIDSÅTGÅNG: 60 min.
ÅLDER: Från 6 år–årskurs 9.
LÄROPLANEN: Bidrar till att uppfylla 
målen för förskola och skola i  
de naturorienterande ämnena.
OBS: Museet ligger på Erik  
Dahlbergs Väg 1–3, vid Tälje-
gymnasiet.

n Lillboden – lek och lär  
i vår affär

Boka in ett besök i vår lekmiljö i 
handelsbodshuset.
Handla över disk i handelsboden 
och lek i kringelgummans kök.
NÄR: September och oktober.
TID: 09.30–10.45.
GRUPPSTORLEK: max 20 barn
ÅLDER: Förskolan och årskurs 1.

■ Lideby småskola

Följ med på en lektion i småskolan 
år 1905. Skriv på griffeltavlor och 
sudda med hartass.
NÄR: Hela hösten (ej december).
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: 45 minuter.
ÅLDER: Förskola–årskurs 6.
LÄROPLANEN: Bidrar till att upp   - 
fylla målen i samhällsorienterande  
ämnen för årskurs 1–3 samt  
historia och religionskunskap  
för årskurs 4–6.

n Torparliv – en tidsresa
Gör en resa tillbaka i tiden. 
Hjälp till med sysslor på torpet 
och gör ärenden till handelsboden. 
Avslutning med en kopp kaffe 
innan vi reser tillbaka i tiden.
NÄR: Oktober.
GRUPPSTORLEK: Hel- eller halv klass.
TIDSÅTGÅNG: 2 timmar.
ÅLDER: 5 år–årskurs 3.
LÄROPLANEN: Bidrar till att  
uppfylla målen för förskolan i 
hem- och konsumentkunskap  
för årskurs 1–6, matematik för 
årskurs 1–3, samhällsoriente  - 
rande ämnen för årskurs 1–3  
och naturorienterande ämnen  
för årskurs 1–3.

n Jul i våra hus
Vi besöker Råbystugan och 
funderar över hur julen firades för 
150 år sedan. Varför var det årets 
fest? Fanns det julgran? Vi avslutar 
besöket med gamla lekar i halmen 
och alla får en papparkaka.
NÄR: Vecka 49–50.
GRUPPSTORLEK: Helklass
TIDSÅTGÅNG: Ca 45 min.
ÅLDER: Förskola–årskurs 9.

Dessutom:
n Höstlov
Missa inte vårt lovprogram. 
Tipsa föräldrar och fritids.
Spökvandringar, pyssel,  
ponnyridning och kvällsöppet.
Fritids kan boka in Lillboden 
(se programmet här intill).
Se vår hemsida:  
www.torekallberget.se

n Julgranar
Under december står jul -
granarna uppe i några av våra  
miljöer. Ladda ner en karta 
med information från hem-
sidan eller hämta en karta från 
handelsboden. Gå runt på egen 
hand och upplev julen under  
olika tider och i olika hem.
NÄR: När handelsbodshuset 
är öppet.

n Tipsa oss!
Har du egna idéer eller tips på  
pedagogiska program som  
skulle passa på Tore källberget?  
Kontakta susanna.loven@
sodertalje.se


