
Höstlovsaktiviteter 2022 på naturum Tåkern: 
 
Under höstlovet har naturum öppet varje dag och en timme längre än vanligt. Öppet hela 
vecka 44 klockan 10-16. Det finns aktiviteter som sträcker sig över hela veckan men varje 
dag innehåller även unika guidningar och aktiviteter.  
 
Reflexvandring i strandskogen – Reflexvandring varje dag på egen hand när mörkret lagt sig. 
Efter skymningen kan du ta med en lampa och kanske någon som sällskap för att utmana mörkret där 
bara reflexer vägleder dig genom strandskogen på en stämningsfull vandring. Testa hur modiga ni är 
tillsammans och se om ni vågar trotsa mörkret med bara en pannlampa, ficklampa eller mobil till 
hjälp.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Från 5 år och uppåt. 
Datum: Alla dagar under höstlovet (29/10–6/11). 
Tid: Efter mörkrets inbrott när naturum har stängt.  
Plats: Start vid entrén till naturum.  
 
Brädspelsmys inne på naturum – Vi dukar upp med en mängd olika spel för hela familjen.  
Ibland kan det vara skönt att kura ihop sig inomhus med ett roligt spel. Kom in från höstrusket, välj 
ett av spelen och spela tillsammans med en makalös utsikt. Passa på att testa lite olika brädspel, de 
flesta med naturtema, kanske hittar ni en ny favorit?  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Från 4 år och uppåt. 
Datum: Alla dagar under höstlovet (29/10–6/11). 
Tid: 10–16 
Plats: Inne i naturums utställning. 
 
Dagens art – Varje dag pratar vi om en ny läskig art.  
Vad kan det vara för läskig art vi pratar om idag? Vid Tåkern finns det gott om spindlar, fladdermöss, 
köttätande växter, ormar med mera. Varje dag kan du lära dig mer av någon utav dem inne på 
naturum.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Anpassad för alla åldrar. 
Datum: Alla dagar under höstlovet (29/10–6/11). 
Tid: 13.30-ca 13.45 
Plats: Samling inne på naturum. 
 
Höstlovspyssel – Höstlovspyssel inne på naturum varje dag, fråga naturumvärden om hjälp för att 
komma i gång.  
Gör vackra höstkort eller skapa något annat vackert? Under höstlovet kan du höstpyssla och måla 
med det som finns i naturen och andra material.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Från 4 år och uppåt. 



Datum: Alla dagar under höstlovet (29/10–6/11). 
Tid: 10–16 
Plats: Inne i naturums utställning. 
 
Lyktvandring med uppvärmande korvgrillning – Stämningsfull lyktvandring i skymningen som 
föregås med gemensam grillning. Ny chans på förra årets succé! 
När naturum stänger klockan 16 samlas vi för gemensam korvgrillning medan vi väntar in 
skymningen, korv bjuder naturum på. När solen sedan gått ned avgår en vandring där ni får låna 
lyktor för att hitta fram i dunklet. Stämningsfullt kommer vi ta oss runt en slinga på ca 45 min där vi 
pratar om vilka som vaknar när vi andra går och lägger oss.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Passar från 10 år och uppåt. 
Datum: söndag-lördag (30/10–5/11). 
Tid: 16:00- ca 17:15 
Plats: Samling inne på naturum.  
Föranmälan krävs: Till naturum.takern@lansstyrelsen.se, skriv namn, hur många deltagare, vilken 
dag och om ni har några allergier. Vi kan ta emot max 15 personer per dag. 
 
Möt Tåkerntrollet – Tåkerntrollet besöker naturum för att gå ut i strandskogen några av dagarna 
under höstlovet (1, 5 och 6/11).  
Tåkerntrollet är gammalt och har därmed sett ett och annat under sin livstid. Hen älskar barn men 
tycker vuxna människor är lite otäcka. Är du barn får du gärna följa med trollet när hen går på 
upptäcktsfärd och hälsar på sina vänner runt Tåkern.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Mellan 5–8 år 
Datum: 1, 5 och 6 november.  
Tid: 10:15- ca 10:45. 
Plats: Samling på trädäcket utanför entrén där trollet brukar siktas i skogen. 
 
Konstworkshop – Tisdag den 1/11 kan ni känna er kreativa tillsammans med vår guide.  
Vilka färger finns i naturen, hur får ni ner dem bäst på papper? I Tåkernbygden finns det många 
konstnärer, det av en anledning. Vackra vyer och underbart ljus är några av orsakerna. Lär er att 
uppmärksamma er kreativa sida genom att tillsammans måla hösten med akvarell ute i naturen (eller 
inne beroende väder). Vi använder oss också av naturen för att skapa konst, kottar, löv, stenar kan bli 
underbart vackra installationer. Kom ihåg att allt som är kreativt ska vara kul och kravlöst, då blir det 
som allra bäst.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Mellan ungefär 11–14 år. 
Datum: 1 november 
Tid: 10:00-ca 12:30 
Plats: Samling inne på naturum.  
Föranmälan krävs: Till naturum.takern@lansstyrelsen.se, skriv namn, hur många deltagare och om ni 
har några allergier (vi bjuder på fika). Vi kan ta emot max 10 barn/ungdomar. 
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Bio med popcorn – Onsdag den 2/11 är det dags att kura ihop sig i vår filmsal för Ploey – ett 
vinteräventyr.   
I höstrusket kan det vara mysigt att få se på bio, speciellt med lite popcorn till. Vi har två visningar av 
biofilmen Ploey – ett vinteräventyr. Vintern närmar sig och för strandpiparna har tiden för att flyga 
söderut kommit. Men lilla Ploey missar avfärden och blir ensam kvar. Naturum bjuder varje 
biobesökare på popcorn.  
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Från 7 år. 
Datum: 2 november 
Tid: 10:30-ca 12:00 och 14:00-ca 15:30 
Plats: I naturums filmsal.  
 
Fota högt, lågt och däremellan på naturum Tåkern – Torsdag 3/11 har fotografen och 
skribenten Mia Karlsvärd en workshop för unga fotografer.  
Ett sätt att komma nära naturen är genom att fotografera det man stöter på utomhus. Är du 
intresserad av fotografering, både i naturen och i andra sammanhang, är detta workshopen för dig. 
Tillsammans fångar vi det som finns högt, lågt och däremellan varvat med information. Inga 
förkunskaper behövs, kom som du är och lär dig mer om fotografering. 
 
Kostnad: Gratis. Alla deltagare får även ett exemplar av Mias bok Fokus Fotograferar att ta med hem.  
Ålder: Mellan ungefär 9–12 år. 
Datum: 3 november. 
Tid: 10:00- ca 12:00. 
Plats: Filmsalen på naturum. 
Föranmälan krävs: Till naturum.takern@lansstyrelsen.se, skriv namn och om ni är flera deltagare. Vi 
kan ta emot 10–15 barn/ungdomar. 
 
Ringmärkning – Fredag och lördag visas ringmärkning vid fågeltornet mellan 9–11.  
Vi har lärt oss mycket om fåglar genom att ringmärka dem, hur de flyttar, hur de mår med mera. Vill 
ni lära er mer om varför fåglar ringmärks och hur det går till för att inte skada fåglarna är det bara att 
titta förbi fågeltornet där Tåkerns fältstation sitter. Kanske kan ni även få en riktig nära 
fågelupplevelse! 
 
Kostnad: Gratis. 
Ålder: Passar alla åldrar. 
Datum: 4 och 5 november. 
Tid: Mellan 9:00- ca 11:00 
Plats: Vid fågeltornet. 
 
Gör din egen fågelmuffins – Gör din egna fågelmat, fråga naturumvärden om hjälp för att komma 
i gång.  
På vintern börjar fåglarna få det svårt för fåglarna att hitta mat, genom att vi sätter ut mat till dem 
har de lättare att bli mätta. Den sista helgen på lovet ägnar vi därför till att göra fågelmuffins som ni 
sedan kan ta med hem och hänga upp utanför fönstret eller på skolgården. Detta är också ett sätt för 
oss att komma fåglarna närmre.  
 
Kostnad: Gratis. 
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Ålder: Från 4 år och uppåt. 
Datum: 4–6 november.  
Tid: 10–16 
Plats: Inne i naturums labbrum. 
 

 
 
 
 
 


