Sommaren 2019

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

JAMTLI ÖPPNA FÖRSKOLA
I STRÖMSUND – nu med lekladugård!
Storstugan på Ströms hembygdsgård,
Strömsund
Öppettider vecka 19–24 och 35–36: Onsdagar
och torsdagar kl. 9–13, fredagar kl. 11–15.
Sommaröppet i storstugan, lek och skapande
Öppettider vecka 25–34: Tisdagar, onsdagar och
torsdagar kl. 11–15.
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER:

•

Sångstunder och sagostunder.

Målsättningen är att levandegöra vår historia. Vi
”leker oss till” kulturhistoriska upplevelser. Här
möts flera generationer!

Bra information
•
•
•
•
•
•

Öppna förskolan är gratis och riktar sig till barn
0–6 år, alla åldrar är dock varmt välkomna!
Ingen föranmälan. Kom och gå när du vill.
Du ansvarar själv för de barn du tar med.
Te, kaffe och tunnbrödsstut att köpa, obs kontant!
Micro finns om du vill värma medhavd lunch.
Ta med inneskor. Miljön är inte allergisanerad.

Bra att veta om öppna förskolan
Från maj till september är det endast öppen verksamhet på Familjecentralen i Strömsund på torsdagar, riktad till föräldrar med barn 0–18 månader. Den öppna
förskolan flyttar till Ströms hembygdsgård från och
med vecka 19. Vecka 37 flyttar all verksamhet tillbaka
till Familjecentralen på Lagmansgatan 60.

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

Program sommaren 2019
MAJ
Vecka 19 Vi bakar syriska kakor.
Vecka 20 Bli ditt eget troll!
Vecka 21 Vi kärnar smör.
Vecka 22 Vi gör klippdockor.
JUNI
Vecka 23 Vi tvättar på gammaldags vis.
Vecka 24 Hjälp oss i lekfjöset!
SOMMARÖPPET V. 25–34
Titta på www.stromsund.se för aktiviteter.
AUGUSTI
Vecka 35 Lek i handelsboden.
Vecka 36 Hjälp djuren hem från buan.

GRATIS PROVA PÅ-AKTIVITETER!
26 juni: Kom och prova på lekande broderi.
10 juli: Tunnbrödsbakning.
11 juli: Tunnbrödsbakning.
16 juli: Ponnyridning.
18 juli: Barnbokens dag – riktiga hjältar läser
böcker för barn.
23 juli: Tälj ditt eget trollspö.
25 juli: Luftgevärsskytte.
30 juli: Skapa nya leksaker av återbruk.
1 augusti: Tova ditt eget armband.
21 augusti: Samisk dag – kom till kåtan och
umgås!

Ströms hembygdsgård
– ett friluftsmuseum vackert beläget vid Ströms Vattudal
Besök vårens och sommarens aktiviteter vid hembygdsgården, mötesplatsen
för människor i vår hembygd. Upplevelser för barn och vuxna då och nu.
Arrangemang på hembygdsgården i sommar
•

Nationaldags- och midsommarfirande.

•

Beppeutställningar Mannen i Vattudalen och På väg.

•

Slöjdmässa med lokala hantverk.

•

Strömskvällar, torsdagar 27 juni–8 augusti.

•

Östen med resten, 21 augusti.

•

Kulturer i möten, 24 augusti.

•

Kafé Tomten med luncher och gofika.

Väl mött!

Läs mer om aktiviteter och öppettider på vår webbplats eller
Facebooksida.

Skapa en härlig
upplevelse i sommar!
Vill du, tillsammans med dina
barn eller barnbarn, göra en
fantastisk tidsresa?
I sommar finns Jamtli öppna förskola
i Strömsund på Ströms hembygdsgård. En satsning där kommunen
arbetar med kulturarvspedagogik.
Vi driver och finansierar den öppna
förskolan i samarbete med Jamtli
öppna förskola.

Mae råkes!
hälsar Agneta Wallberg och hennes
kollegor.
Kontakt:
agneta.wallberg@stromsund.se
0670-161 00
Strömsunds kommun
Box 500, 833 24 Strömsund
växel 0670-161 00
www.stromsund.se
www.facebook.com/stromsundskommun

