
PÅSKLOV PÅ NATURUM TÅKERN 2023 
När löven spricker ut på träden och det börjar surra i buskarna, då börjar det även spritta i oss 
människor att komma ut. Möt våren och spendera påsklovet hos naturum Tåkern. Vi bjuder på en 
mängd olika aktiviteter varje dag, dessutom kan du kika på naturums livs levande påskkycklingar. 

Naturum har öppet klockan 10:00-17:00 varje dag under påsklovet. 

Vi erbjuder följande aktiviteter: 

TÅKERNTROLLET (LÖRDAGARNA 8/4 OCH 15/4) 
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: Cirka 4-8 år. 
Tid: Lördagarna 8/4 och 15/4 klockan 10:15-10:45. 
Plats: Samling vid trädäcket utanför naturum. 

SNOK- OCH GRODGUIDNING (VARJE DAG 7-16 
APRIL 11:00-12:00) 
Under denna guidning tar vi med alla barn och vuxna som vill gå ut och letar efter ormar och 
grodor tillsammans. Både ormar och grodor är växelvarma och kommer gärna fram när solen 
skiner. 

Tid: Varje dag 7-16 april klockan 11:00-12:00 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 3 år och uppåt. 
Plats: Samling vid receptionen inne på naturum. 

DAGENS ÄGGART (VARJE DAG 7-16 APRIL 13:30) 
Det finns många djur som lägger ägg, ofta tänker man framför allt på fåglar men även ormar och 
andra djur kan lägga ägg. Det här är en miniguidning där vi under 5-10 minuter presenterar en art 
som lägger ägg vid Tåkern. 

Tid: Varje dag 7-16 april klockan 13:30 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Passar alla åldrar. 
Plats: Samling vid receptionen inne på naturum. 

HÅVNING AV SMÅKRYP (VARJE DAG 7-16 APRIL 
14:00) 
Det här är vår mest populära aktivitet – kanske för att den är populär hos alla mellan 1 och 101 
år! Ni får låna en håv och så går vi tillsammans till naturums håvningsbrygga. Guiden kommer 



hjälpa er med att ta reda på vad det är ni har fått upp för kryp. Det kan vara allt från husbyggare 
till dyvlar (vilket är ett gammalt svenskt ord för djävul). 

Tid: Varje dag 7-16 april klockan 14:00 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 3 år och uppåt. 
Plats: Samling vid receptionen inne på naturum. 

TRÄFFA KYCKLINGAR INNE PÅ NATURUM (VARJE 
DAG 7-16 APRIL) 
Vi kommer ha kycklingar inne i labbet på naturum som förhoppningsvis kommer kläckas den 7 
april. Passa på att kika på dem och lära er mer om hur en kyckling blir till. Är det gulan eller vitan 
som blir till en kyckling? När påsklovet är slut kommer kycklingarna flytta till ett torp på andra 
sidan Tåkern. 

Tid: Varje dag 7-16 april (eventuellt får kycklingarna lite lunchvila från besökarna om det är 
mycket folk). 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Passar alla åldrar. 
Plats: Inne i labbet på naturum. 

BYGG ETT EGET INSEKTSHOTELL (VARJE DAG 7-16 
APRIL) 
Varje dag under påsklovet kan alla barn bygga ett insektshotell inne på naturum som de sedan 
får ta med hem och sätta upp någonstans hemma. Insektshotell behövs för alla ensamlevande 
bin som gillar att lägga sina ägg i till exempel ett vasstrå. Det är nämligen viktigt att vasstrået 
håller rätt temperatur, därför är det perfekt för ett bi att flytta in i ett insektshotell som sitter på en 
vägg med lagom mycket sol – inte för varmt och inte för kallt! 

Tid: Varje dag 7-16 april under öppettider 10:00-17:00. 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 3 år och uppåt. 
Plats: Inne på naturum. 

SÅ FRÖN FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 
(VARJE DAG 7-16 APRIL) 
Vill ni hjälpa den biologiska mångfalden? Då kan ni komma till naturum och så sex frön i en 
äggkartong som ni får ta med hem och vattna varje dag. När det blivit lite varmare kan ni klippa 
sönder äggkartongen och plantera växterna hemma hos er. Blommorna är sådana som gynnar 
den biologiska mångfalden och som lockar till sig fjärilar. 

Tid: Varje dag 7-16 april under öppettider 10:00-17:00. 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Passar alla åldrar. 
Plats: Inne på naturum. 



TESTA VÅRA HOLKUTMANINGAR (VARJE DAG 7-16 
APRIL) 
Är ni en familj som gillar utmaningar och att vara i naturen? Då har vi något för er! I strandskogen 
har vi gömt några speciella holkar som ni får i uppdrag att ta er in i och sedan genomföra 
utmaningen i holken. För att hitta holkarna kommer ni fram till receptionen så får ni en ledtråd där. 
Målet med holkutmaningen är att ni får samarbeta, fördjupa era samtal, sänka ert tempo och 
uppleva naturen på ett nytt sätt med flera sinnen. 

Tid: Varje dag 7-16 april under öppettider 10:00-17:00. 
Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 6 år och uppåt. 
Plats: Start i receptionen där ni får en ledtråd. 
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