
Freshabit Life IP är ett sjuårigt projekt 
finansierat av EU:s LIFE-fond. Det huvud -
sakliga målet är att förbättra Natura 2000-
områdenas ekologiska status och säkra 
livsmiljöerna för vattenlevande arter. 
Natur och Miljö rf. ansvarar tillsammans 
med WWF för projektets pedagogiska del. 

Mer information hittar du på: 
www.naturochmiljo.fi/freshabit 
www.metsa.fi/freshabit 
www.wwf.fi/rannalla 

Här kan du nå oss 
som utarbetat materialet:

Naturskolan Uttern
naturskolanuttern@naturochmiljo.fi
Tfn. 050-4629 947, 
045-8804 480

Kvarkens naturskola
kvarkensnaturskola@naturochmiljo.fi
Tfn. 045-3296 220, 
040-4199 756

Naturskola,
fortbildning, 
inspiration

Redo att blöta ner dig?
Uteundervisning vid sjöstrand och strömmande vatten

Foto: Camilla Ekblad

Projektet har fått finansiering av Europeiska
Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar
upphovsmannens synsätt, och varken Europeiska
kommissionen eller EASME är ansvariga för 
användningen av materialets innehåll. 



Våra livsviktiga 
och lärorika vattendrag
Nu finns det undervisningshel heter om
finländska sötvattendrag, som erbjuds
till elever i åk 5–6 samt åk 7–9 i form av
naturskoldagar. Dessa naturskoldagar
innehåller undersökningar, lekar och 
samarbetsövningar som kan anpassas till
ett vattendrag nära din skola. Det finns
övningar för olika årstider att välja 
emellan. Vill du fördjupa dig i sötvattnens 
fascinerande värld? Ta kontakt med 
din lokala naturskola, eller bekanta dig
med materialen på vår webbsida eller i
MAPPA-materialbanken. Bäst kommer du
igång genom att delta i en fortbildning
kring materialet.

Vill du genast ta ut din klass på en
strandutfärd? Klipp ut, laminera och ta
med dig artkorten på nästa sida. Fler 
artkort och tips på hur de kan användas 
hittar du i vårt material på webben.
Här finns också idéer på för- och efter -
arbetesuppgifter för dig  som ska delta i
en naturskoldag. Bekanta dig också med
WWF:s fartfyllda mobil spel. Det stora
strandäventyret riktar sig till åk 3–6,
medan Vattendragsmysteriet lämpar sig
för åk 7–9. Anvisningar för att komma
igång hittar du på WWF:s hemsida.
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Cyanobakterier 
(Anabaena)

Flodpärlmussla

Flodkräfta Fyrfläckad trollslända

Hinnkräfta 
(Daphnia)

Utter

Strömstare Bäcköring
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