
Pedagogiska 
program

Gratis för alla barn i Södertälje kommun. Förskolor och 
skolor i andra kommuner kan kontakta museet för prisuppgift.
Egna idéer och förslag? Hör av er!

Torekällberget – en 
självklar plats för lärande
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SE PROGRAM PÅ BAKSIDAN!
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HÖSTEN 2018



www.torekallberget.se

Varmt välkomna till Torekällberget!

■ Bokning
Boka via mail eller telefon: susanna.loven@sodertalje.se eller 08-523 038 16.
Boka Biologiska museet och djurvisningar: hanna-martha.bergstrom@sodertalje.se 
Har du andra frågor eller idéer?: susanna.loven@sodertalje.se

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

■ Biologiska 
museet – 1913
Det lilla museet med 
sin strama arkitektur, 
spännande personhistoria 
och vackra diorama, ger oss 
utrymme att upptäcka våra 
vanliga djur- och fågelarter 
och låter oss skymta tiden 
runt förra sekelskiftet.
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 natur- 
orienterande ämnena.
OBS: Museet ligger på 
Erik Dahlbergs Väg 1–3, 
vid Tälje gymnasiet.

■ Svenska husdjur
Besök djuren på Torekällberget.
Vi berättar om våra djur, vad de 
äter och vad de ger oss människor.
Innehållet åldersanpassas och  
kan begränsas till färre djurarter 
för fördjupning.
NÄR: Vecka 40.
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: 45 min.
ÅLDER: Från 6 år–årskurs 9.
LÄROPLANEN: Bidrar till att uppfylla
målen för förskola och skola i
de naturorienterande ämnena. 

■ Lideby småskola
Följ med på en lektion i små  - 
skolan år 1905. Skriv på griffel-
tavlor och sudda med hartass.
NÄR: Vecka 40–43.
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: 45 minuter.
ÅLDER: Förskola–årskurs 6.
LÄROPLANEN: Bidrar till att  
uppfylla målen i samhällsorien-
terande ämnen för årskurs 1–3 
samt historia och religions- 
kunskap för årskurs 4–6.

■ Lillboden – fri lek
Boka in ett besök i vår 
lek- och lärmiljö Lillboden 
i Handelsbodshuset.
NÄR: November–oktober.
TID: Kl. 09.30–10.45.
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: 45 min.
ÅLDER: Från 4 år–årskurs 1.

■ 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.
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

■ 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 pepparkaka.
NÄR: Vecka 49–50.
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: Ca 45 min.
ÅLDER: Förskola–årskurs 9.

■ Södertälje 
på 1800-talet
Följ med på en vandring på 
Torekällberget och hör om livet i 
småstaden för 150 år sedan.
NÄR: Hela hösten.

Dessutom:

■ Kulturlov/höstlov
Missa inte vårt lovprogram. 
Tipsa föräldrar och fritids.
Mat- och pratrunda till djuren, 
pyssel, spökvandring och 
kvällsöppet. Se vår hemsida:  
www.torekallberget.se

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


