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Nysgerrighed skal på pakkelisten til årets koloni
Børns nysgerrighed står helt centralt i vores projekt NaturligVis på Koloni, og derfor er det vigtigt, at ”Nysgerrighed” også er med på pakkelisten, når næsten 4.000 københavnske børn snart drager på sommerens
koloniophold. ”Hvad spiser en myre egentlig til morgenmad?” Dette spørgsmål, og en lang række andre, har
vi formuleret om ting, som børn kan undre sig over i forhold til små og store sammenhænge i vores natur –
og vi håber, at børnene selv får lyst til at stille nye undringsspørgsmål. Med denne tilgang er det projektets
idé, at børn på koloni får lyst til at lære mere om naturvidenskabelige sammenhænge ved at gennemføre
undersøgelser og sjove aktiviteter i naturen på og omkring kolonien. Det er denne ambition, vi deler med
Novo Nordisk Fonden, der har støttet vores projekt økonomisk og giver os muligheden for at afprøve denne
arbejdsmetode i sommeren 2021 og 2022.

Materialer, grej og arbejdsmetoder
er klar på kolonierne
Vi har besøgt 28 ud af 29 koloniejendomme og har
kortlagt den lokale natur og spottet oplagte muligheder for naturaktiviteter. Vi ønsker, at børn på
koloniophold selv kan blive inspireret til at gå på
opdagelse i naturen og tilegne sig indsigt sammen
med deres kammerater. De voksne på kolonien må
gerne inspirere til og understøtte dette arbejde,
men vi har to vigtige pointer til alle: 1) Som voksen
skal du ikke være ekspert i naturspørgsmål, men
må meget gerne deltage med samme nysgerrighed og stille undrende spørgsmål sammen med
børnene. 2) Det er IKKE skole, men læring af lyst
gennem nysgerrighed og leg i det uformelle miljø,
en sommerkoloni ved skov og strand er.
For at fyre op under nysgerrigheden har vi udviklet en række plakater med sjove, undrende spørgsmål om
naturen, en kasse med langt over 100 små kort til inspiration for at komme i gang med aktiviteter, og så har
vi indkøbt noget grej, som kan bruges til spændende naturundersøgelser på land, i vand, i lys og i mørke mv.

Webinar til kolonipersonalet om projektets muligheder
Som introduktion af projektets muligheder for sommerens kolonipersonale har vi planlagt to online webinarer via Zoom. Det er det samme webinar, vi kører to gange, og det varer ca. en time. Her fortæller vi om
projektet og de forskellige tilbud, I vil finde på kolonierne – og så svarer vi selvfølgelig på spørgsmål undervejs. Vi vil bl.a. fortælle om kasserne med inspirationskort og hvordan I som kolonipersonale kan være med
til at sætte børnene i gang med naturundersøgelser og holde deres interesse fanget i løbet af hele kolonien.
Webinarerne finder sted online:
Tirsdag den 25. maj kl. 16 – 17 og torsdag den 10. juni kl. 16 – 17.
Der er frit valg mellem de to, men vi vil opfordre personale fra skolehold til at deltage i det første webinar
25. maj.
Du finder link til de to webinarer på hjemmesiden www.kolonierne.dk/naturligvis

NaturligVis på video
Vi har lavet en lille introfilm, hvor projektets naturvejleder Helen Holm sammen med en gruppe
børn er på opdagelse i naturen, og kort fortæller
om projektet. Se filmen på www.kolonierne.dk/
naturligvis eller følg os på Instagram på profilen
Naturligviskoloni
Vi håber, at tusindvis af børn vil få et koloniophold
denne sommer, hvor nysgerrighed og forundring
vil give sjove og spændende oplevelser i naturen.
De bedste hilsener
Søren, Gitte, Anders, Helen og Torben
naturligvis@kolonierne.dk

