
Barn på Berget
PEDAGOGISKA PROGRAM FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA VÅREN 2018

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.  
Övriga kan kontakta museet för prisuppgift.  

Hör gärna av er om ni har egna idéer och förslag!

I sommar är det återigen 
fri entré för alla under 
1800-talsveckan! Berätta 
gärna om veckan för elever 
och föräldrar. Affisch 
skickas till alla förskolor 
och skolor senare i vår.

Torekällberget – 
en självklar plats 
för lärande

5-ÅRS-JUBILEUM!

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 djurvisningar: 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. 

■ Besök Biologiska museet
Vi pratar om årstiderna och  
funderar på vad som händer i  
naturen, tittar på gnagspår och 
spårstämplar och lär oss några av de 
vanligaste djur- och fågelarterna.
NÄR: Februari–april.
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 Dahl-
bergs Väg 1–3, vid Täljegymnasiet.

■ Lideby småskola
Följ med på en lektion i små  - 
skolan år 1905. Skriv på griffel-
tavlor och sudda med hartass.
NÄR: Vecka 16, 17 och 18.
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.

■ 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 17 och 20.
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.

■ Lillboden – fri lek!
Boka in ett besök i vår lek miljö
Lillboden i Handelsbodshuset.
NÄR: April och maj.
TID: Kl. 09.30–10.45.
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: 45 min.
ÅLDER: Från 4 år–årskurs 1.

■ Lillboden – väg,  
mät och räkna!
Prova på att arbeta i en handels - 
bod och på torget. Populärt 
program som på ett lekfullt  
sätt hanterar grund läggande 
matematik.
NÄR: Vecka 11, 12 och 13.
GRUPPSTORLEK: Max 20 st barn.
TID: Kl. 09.30–11.15.
ÅLDER: Årskurs 3.
LÄROPLANEN: Bidrar till att uppfylla 
skolans mål i matematik.

■Knölar på Berget!
Barnen får sätta  
potatisen på våren
och plocka upp 
den på hösten.
NÄR: Mitten av 
maj samt början 
av höstterminen. 
Först till kvarn!
GRUPPSTORLEK: Helklass.
TIDSÅTGÅNG: Ca 1,5 timme.
ÅLDER: Årskurs 1–3, främst  
klasser som behöver arbeta  
med språket.
LÄROPLANEN: Bidrar till att  
upp  fylla målen i hem- och  
konsumentkunskap för årskurs 
1–6, matematik för årskurs 1–3  
och samhällsorienterande ämnen  
för årskurs 1–3.

■ Handelsbodshuset
Handelsboden med utställ-
ningar, öppet varje dag från  
1 maj kl. 10.00–16.00.

■ Sportlov på  
Torekällberget –  
historien vaknar till liv
Möt lärarinnan, fotografen, 
pigan och emigranten i 
1800-talets småstad. Drick 
varm choklad i stadens café. 
Pyssla och lek i Lillboden.
Klappa fåren i klapphagen  
och kom djuren lite närmre 
under mat- och pratrundan till 
djuren. Se hemsidan för tider 
under sport- och påsklovet.

■ ”Har du glömt  
min namnsdag?”
I Pagelska gården verkar  
Marie ha glömt sin brors 
namnsdag. Eller är det  
verkligen så? Eleverna gör  
en liten tidsresa.
NÄR: Maj.
TIDSÅTGÅNG: 40 min.
ÅLDER: 6 år–årskurs 2.

■ Kulturfestivalen  
”Kul för dej och mej”
Kulturfestivalen riktar sig  
till särskolan. I år är temat 
yrken. Håll utkik efter utskick 
och boka in din klass.

Den 1 maj öppnar Lilltorpet  
för 24 året i rad. Varje dag är 
det fritt fram att leka torparliv 
och att hoppa i halmen.


