Våren 2019

PROGRAM

Kulturarvet – en ”verktygslåda” för lustfyllt lärande.
Ett stimulerande sätt att uppnå förskolans mål.

JAMTLI ÖPPNA FÖRSKOLA
Onsdagar och torsdagar kl 9–12, fredagar kl 9–15
Jamtli Öppna förskolas målsättning är att levandegöra
vår historia. Vi ”leker oss till” kulturhistoriska upplevelser. Här möts flera generationer – ta gärna med
mor- och farföräldrar!
• Prova-på-aktivitet kl 9–10.45, fredagar även kl 13–14.
• Sångstund för alla med våra tovade djur kl 11 och
fredagar även kl 14.
• Sagofällen för barn från 3 år.
• Möjlighet till utelek.

Bra att veta

• Öppna förskolan är kostnadsfri.
• Den är avsedd för barn 0–6 år, men alla är välkomna!
• Ingen föranmälan. Kom och gå när du vill.
• Du ansvarar själv för de barn, egna eller andras,
som du tar med till Jamtli.
• Frukt, kaffe och te finns att köpa. Ta med kontanter!
• Tunnbröd från Jamtlis bakstuga. Micro finns för t ex
medhavd lunch.
• Ta med inneskor. Tänk på att miljön ej är
allergisanerad.

FEBRUARI
6–8

Vårvinterpremiär med tofsar och bollar till
forbondehästar.
13–15 En snurrig dag.
20–22 Tunnbrödbak i bakstugan. Hjälp till att
mala kornmjöl i Hackåsgården.
27–28 Vi hälsar på i museet – samiska utställningen. Aktivitet, sång/sagostund samt fika i
museet. Hackåsgården stängd.

MARS
1

Vi hälsar på i museet – samiska utställningen. Aktivitet, sång/sagostund samt fika i
museet. Hackåsgården stängd.
4–8
Sportlovskul. Öppet hus måndag–fredag
kl 10–15. Se särskilt program. Fika, sångsagostund erbjuds ej.
13–15 Bak och smak av gammeldags semlor.
20–22 Snölek med blåbärssoppa, Hackåsgården
öppen.
27–29 Våffeldagar med snömos.

APRIL
3-5

Sjukhuslek – djur och dockor behöver hjälp
att bli friska.
10–12 Kom och gör ditt eget påskris från förr!
17–18 Vi hälsar på i museet. Skolhistorisk utställning – kom och lek skola! Aktivitet, sångsagostund samt fika i museet. Hackåsgården stängd.
19
Långfredag stängt.
24–26 Påsklov – stängt.

MAJ

Matsäcks-tips för Öppna Förskolans besökare

Medhavd matsäck kan ätas i Hackåsgården onsdag-torsdag t o m kl 11.45 och fredagar tom kl 14.30.

Tillgänglighetsanpassad toalett med
stort skötbord finns i Hackåsateljén.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Anmäl dig och håll dig uppdaterad bland vänner
på Facebook-gruppen Jamtli Öppna förskola.

2-3
8–10

Skapa dina egna Majblommor.
På spårning efter våren – följ en vårslinga
på friluftsmuseet. Hackåsgården öppen.
15–17 Vi hälsar på de nyfödda små i Näsladugården. Aktivitet, sång/sagostund samt
fika på ladugårdsbacken vid vackert väder.
Ingen möjlighet att värma mat. Vid sämre
väder är Hackåsgården öppen.
22–24 Vi flaggar för sommaren med vimplar och
flaggspel
29
Säsongsfinal med käpphästrally i det gröna.

Program att boka – gratis
Förskola, särskola och förskoleklass i Jämtlands län
Tidsskutt – en aktivitet som vänder sig till de yngre barnen inom förskolan.
Programmet är 1,5 timme på tisdagar.
Januari/Februari: Vi går på konstmuseum
Följ med på en lekfull och frågvis stund bland konsten! Hur gör man när man går på konstmuseum?
Varför får man inte röra? Vi pratar om vad vi ser i konsten, vi räknar, letar färger och stimulerar språket.
Vi använder vår fantasi och gör sedan egna konstverk i Konstateljén.
Mars/April: Gammeldags lekar och leksaker i Hackåsgården
Vad lekte barn förr? Vilka leksaker? Vi gör en egen leksak från förr och leker gammeldags lekar.
Bokning och frågor: pia.larssonfors@jamtli.com

Vårens Tidsresa – Handelsbodsbiträden sökes till JP Gulles handelsbod
att vara behjälpliga med att väga, mäta och räkna varor.
Följ med på ett lekäventyr där barn och vuxna antar roller från förr. En tidsresa där självhushåll möter
penninghushållning. I handelsbods-tidsresan fokuseras begreppsbildning och praktisk matematik i ett
lekfullt sammanhang, allt i linje med förskolans läroplan.
Tisdagar i maj, kl 9–11 och 12.30–14.30. Från 5 år. Bokning och info: pia.larssonfors@jamtli.com
Lek- & lärmiljöer – Lill-Thomeeé kommer att renoveras under våren, ej bokningsbar.
Lekfjöset med trädjur och höhopp

Öppet tisdag–fredag kl 09.00–14.00. Förbehåll: Under förmiddagar onsdag, torsdag och hela fredagen
är Lek-fjöset reserverat främst för Öppna förskolan.

Nätverksträff – Inspiration till nya Tidsresor
Sedan slutet av 90-talet har Jamtli ett nätverk
av pedagoger som deltagit i kurser på Jamtli i
tidsresans metod. Vartannat år bjuder vi in till
nätverksträffar i aktuella ämnen. Ämnen som kan
ge uppslag och bakgrund till egna, nya tidsresor.
Teori och praktik i skön blandning.
Årets tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek
och vardag för de allra yngsta.

Föreläsningar och workshop:
• Synen på de yngsta barnen i bondesamhället,
Marianne Liliequist, professor emerita i
etnologi vid Umeå universitet.
• De fattigas äldre historia med fokus på barnens
situation, Torgärd Notelid, 1:e antikvarie, Jamtli.
• Workshop: Aktiviteter och tidsresor som speglar
temat.
• Berätta och utbyt egna tidsrese-erfarenheter.

23–24 oktober, Jamtli, Hackåsgården, Östersund
Information: www.jamtli.com, 070-628 79 47

Mae råkes!

hälsar Pia Larsson Fors, Irene Nilsson och
Britt-Marie Borgström på Jamtli.
Kontakt: britt-marie.borgstrom@jamtli.com

Jamtli Öppna förskola drivs av
Östersunds kommun i samarbete
med Jamtli.

Jamtli öppet: tisdag–söndag kl 11–17
Även öppet måndagar under skollov
Tel. 063-15 01 00
Östersund www.jamtli.com

