
SPORTLOV (VECKA 7-9 2023) 
Kom och spendera ert sportlov vid naturum Tåkern! 

Vi har öppet: 
Vecka 7: torsdag till söndag klockan 10:00-15:00 
Vecka 8: alla dagar klockan 10:00-15:00 
Vecka 9: torsdag-söndag klockan 10:00-15:00 

Dessutom kommer det finnas mängder med aktiviteter både ute och inne, se nedan. 

För att göra ditt sportlov vid naturum Tåkern till det bästa, ta gärna med något att äta och dricka 
för att hålla humöret uppe. Det finns grillplats med ved uppe vid parkeringen och Tåkerns 
naturlek. Ta på dig kläder efter väder så att det går att vara ute och leka hela dagen. 

Vi erbjuder följande aktiviteter under sportlovet: 

GUIDNING – SPÅRNING AV DJUR (VARJE ÖPPETDAG 
PÅ LOVET FÖRUTOM 18/2) 
Följ med en av naturums guider ut i naturen för att hitta spår efter djur. Har det legat en hare och 
sovit någonstans? Eller har hackspetten lämnat spår nedanför sin smedja? 

Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 4 år och uppåt. 
Tid: Varje öppetdag på sportlovet (v. 7-9) klockan 11:00-12:00 förutom lördag 18 februari då vi 
kommer hålla en örnguidning istället. 
Plats: Samling vid naturums reception. 

VI SPÅRAR DAGENS ART (VARJE ÖPPETDAG PÅ 
LOVET) 
Lär dig mer om en art vid Tåkern genom att följa spåren efter den. 

Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 4 år och uppåt. 
Tid: Varje öppetdag på sportlovet (v. 7-9) klockan 13:30-13:45 
Plats: Samling vid naturums reception. 

ELDKUNSKAP (VARJE ÖPPETDAG PÅ LOVET) 
Lär er hur man på ett säkert sätt startar en eld utomhus tillsammans med en av våra guider. Det 
kommer finnas både tändstickor och tändstål att testa med. Det går bra att ta med något att grilla 
efteråt. 

Kostnad: Gratis 
Ålder: Från cirka 6 år och uppåt. 
Tid: Varje öppetdag på sportlovet (v.7-9) klockan 13:45-14:45 
Plats: Samling vid grillplatserna nära parkeringen. 



ÖRNENS DAG LÖRDAG 18/2 
På örnens dag ringmärker Tåkerns fältstation småfåglar vid fågeltornet klockan 09:00-12:00 (kan 
ställas in vid dåligt väder). En guide från fältstationen finns i fågeltornet 09:00-11:00 och visar upp 
Tåkerns havsörnar genom kikarna. En örnguidning kommer äga rum 11:00-12:00 (60 kr/vuxen, 
samling inne på naturum). 

TÅKERNTROLLET (LÖRDAGARNA 18/2 OCH 25/2) 
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 18/2 och 25/2 klockan 10:15-10:45. 
Plats: Samling vid trädäcket utanför naturum. 

BIO MED POPCORN: PLOEY – ETT VINTERÄVENTYR 
(FREDAG 24/2) 
På vintern kan det vara mysigt att få se på bio, speciellt med lite popcorn till. Efter höstlovets 
succé har vi ytterligare en visning 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. 
Tid: 24 februari klockan 13:00-14:30 
Plats: I naturums filmsal 
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