Information till grupper
som ska besöka Rovdjursskolan i Järvsö
Upplägg och innehåll i Rovdjursskolan
Dagen i Rovdjursskolan innehåller både praktiska och teoretiska moment. Båda momenten är
utformade för att väcka/öka deltagarnas intresse för djur och natur. Vi tar också hjälp av den
aktuella rovdjursdebatten för att stimulera deltagarna att ifrågasätta och fundera kring begrepp
som; demokrati, rädsla, värderingar och konflikthantering.
Dagen inleds med en intresseväckande lektion bestående av bilder, filmer och ljud. Detta
fungerar som en förberedelse inför de praktiska övningarna. Efter teoripasset genomförs olika
gruppövningar i vårt specialutformade klassrum. Övningarna varierar beroende på ålder och
önskemål, men de kan exempelvis vara ”Gissa spåret”, ”gissa skallen” och ”Rovdjurpussel”.
I anslutning till Rovdjursskolan finns också möjlighet att titta på levande vargar från vårt
panoramafönster som vetter mot djurparkens varghägn. Den som vill kan som avslutning på
Rovdjursskolan också se det tankeväckande bildspelet ”Oss rovdjur emellan” (ca 10 min). Det
kan dock upplevas som otäckt för de allra minsta barnen.
Som ledare är din uppgift att hålla allmän ordning under besöket. Alla saker i såväl klassrum
som utställning är riktiga, relativt sköra och svåra att ersätta.

Att göra inför besöket
Vi rekommenderar att ni förbereder gruppen genom att berätta hur dagen kommer se ut samt
att prata lite om rovdjur innan ni kommer. Ni kan till exempel be eleverna att skriva ner de
frågor de vill ha svar på under Rovdjursskolan eller att helt enkelt fundera över vilka de fem
stora rovdjuren är.
Den som vill förbereda ännu mer kan göra några valfria övningarna som finns under
www.rovdjursskolan.se/ovningar. Tips på bra övningar att göra innan besöket är: ”För och
emot” (under diskussionsövningar) och ”Alla vet” (under utomhusövningar).

Mat
På Rovdjurscentret säljs fikabröd och dryck. Mat kan beställas i förväg för grupper.
Medhavd matsäck äts utanför anläggningen.

Att besöka Järvzoo
Entré till djurparken ingår inte utan betalas separat!
Om ni planerar att även besöka djurparken är kläder anpassat för vädret förstås viktigt.

VARMT VÄLKOMNA TILL ROVDJURSSKOLAN!

