Använd kulturarvet för att
uppfylla målen i skolan

Pedagogiska
program
Program för förskolor. Vårterminen 2022.

Torekällberget
www.sodertalje.se/torekallberget

Torekällberget
Torekällberget ligger högt upp på ett berg mitt i Södertälje.
Här finns hus, trädgårdar och djur som berättar om
1800-talet. Det är ett kommunalt friluftsmuseum med
cirka 100 000 besökare varje år.

365 dagar om året kan ni komma hit
med barnen och se en ko i ögonen, titta
på lok eller leka kull kring våra hus. Ni
kan också boka program för förskolan.
Helt utan kostnad. Då träffar ni musei
pedagogen, oftast klädd i historisk
dräkt.
Samtliga program går att
boka för förskolan.

Stärker lärandet
Det finns hyllmeter av
forskning som tydligt
visar att besök på till
exempel ett museum
stärker och befäster
lärandet på ett sätt som
inte är möjligt enbart genom
undervisning i klassrum.
Läs mer på www.torekallberget.se
under rubriken Skola och förskola.

Det är roligt. Det är kul.
Inte att förringa.
Se till att ge barnen tillgång till museet
och den magiska värld det är för dem.
Här finns inga bilar, det är lugnt och
stilla. Om barnen kommer hit
ofta med förskolan blir det
en självklarhet att komma
hit och kanske lockar
de även sina föräldrar.
Tröskeln att besöka
museer blir lägre. Det
är Södertäljebornas
eget museum och ett
smultronställe för alla.
Låt museet bidra till att
uppfylla läroplanens mål.

Kan vi äta matsäck?
Är det fint väder kan ni sitta ute. Det
finns också platser inomhus om det
skulle behövas.

Program som förskolan kan boka:

Välkommen
till Torekällberget
Information och
bokning:
Kontakta Susanna
Lovén på susanna.
loven@sodertalje.se
eller 08–523 038 16

Djuren på
Råbygården
Djurskötarna berättar om
djuren på Torekällberget. Ni får
träffa djuren och lära er mera
om deras liv.
NÄR: Vecka 14
TID: 10.00
ANTAL: 25 st per grupp

Lek i Lillboden
Ni får Lillboden för er själva.
Handelsbodslek och kringel
madamens kök. Lillboden
ligger inne i handelsbodshuset
vid torget på museet.
NÄR: Tisdagar–torsdagar
under mars–april.
TID: 10.00 - 11.00.
ANTAL: 10 st per grupp.

efter kl 13.00 alla dagar
utom måndagar.
Ange program, antal
barn och v
 uxna,
önskemål om dag och
alla kontaktuppgifter.
Det går inte att
garantera en plats i
det program ni önskar,
men oftast går det bra.

Egna idéer?
Ni är alltid välkomna
att höra av er med
frågor och idéer.

Öppet 365 dagar
om året

Lideby småskola

Hemma på torpet

Hur var det att gå i skolan för
100 år sedan? Har skola alltid
funnits? Varför finns det skolor?
Barnen får sitta i bänkarna,
skriva på griffeltavlor och
sudda med hartassar.

Barnen får komma in i det
lilla torpet och höra om
människorna som bodde
där på 1860-talet. Vilka djur
behövde man ha? Hur höll
man värmen på vintern? Fanns
det badrum? Vad åt man?

NÄR: Tisdagar och torsdagar
i mars–maj.
TID: 9.15 – 10.15 eller 10.15 – 11.15
ANTAL: 20 st per grupp.

NÄR: April–maj.
TID: 9.15 – 10.15 eller 10.15 – 11.15
ANTAL: 10 st per grupp.

Programmen är utan
kostnad för förskolor i
Södertälje kommun.

För mer information:
www.torekallberget.se

Torekällberget

Omslagsbild: Anders Wittlock född 1874 (Torekällbergets samlingar).

Hitta rätt på Torekällberget.
Båtsmanstorpet, 1865

Råbygården, 1860

Entré

Utställning
Bondens år

Lideby småskola, 1904

Scen
Stallplan

Pagelska gården, 1856

28 år
Hantverksbutik

Äntligen kan vi leka inne i torpet
och ta hand om trädjuren!
Möt våren på Lilltorpet med
hopp i halm och torparliv.

Torget

Lillboden

Handelsbod
och museibutik

Lindbloms Kafé

Utställning

Ölandshöns,
odlingstäppa

Öppet varje dag från 30 april.
Sagoläsning varje dag kl 14.

Södertälje på
1800-talet

Toaletter
Mat, dryck och glass
torekallberget

Torekällberget i Södertälje

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning. För detaljer kring hur vi arbetar se hemsidan.

Hjärtstartare

