Rektor og styrer, Grønt Flagg kontakter

Velkommen til feiring av
Verdens miljødag 2019 i Iladalen
5.juni vil verdens miljødag bli markert med et stort arrangement i Iladalen. Vi inviterer alle
barnehager og 1-2 trinn i Trondheim til å delta i arrangementet. Programmet starter kl. 11.00 og
varer til 13.00. Vi ønsker i år at alle som vil delta, melder på sin skole eller barnehage. På grunn
av begrenset kapasitet, så vil de som først melder seg på være sikret plass.
Påmelding innen 29. mai.
PROGRAM
° Knallbra konsert med Mandarinsaft
° Allsang av “ Ka kan det bli”
° Spikking
° Dyr kommer på besøk
° Natursti
° Båtrace
° Lær om planter og arter
° Gjenbruksstasjon
° Vær med på ulike leker
° Hils på humler og bier
° Naturveiledning om villrein, laks og ulike dyr
° Marker vanndagen
° Ta med matpakke og sitteunderlag
Knallbra konsert
Her vil det bli underholdning fra Mandarinsaft. I tillegg håper vi på allsang når miljødagens egen
sang - «Ka kan det bli» blir fremført. Denne sangen hadde premiere på Verdens Miljøverndag i
Iladalen i 2015. Den er fengende og omhandler temaet gjenbruk av ting du finner i naturen når du er
ute på tur. Sangen «Ka kan det bli» er tilgjengelig for streaming på Spotify for alle barnehager og
skoler. Vi oppfordrer alle til å øve masse på sangen slik at barna kan bli med å synge i Iladalen. I
tillegg er det fint å snakke om temaet gjenbruk av det vi finner i naturen. Hva gjør vi med tingene
etter at vi har brukt dem?

Båtrace
Skoler og barnehager utfordres til å lage
båter/farkoster av gjenbruksmaterialer til årets
båtrace. Her får dere konkurrere mot andre båter og
teste hvor godt den flyter, og om den takler
Ilabekken fra start til mål. Materialvalg, størrelse og
utforming bestemmer dere, men dere skal benytte
gjenbruksmaterialer. NB: Maks 2 båter pr.
barnegruppe.
Har dere ikke mulighet til å komme til Iladalen?
Vi håper så mange som mulig har mulighet og lyst til å delta i årets markering. Hvis man ikke har
anledning til å delta i Iladalen, så kan man godt feire dagen i egen barnehage / skole.. Vi ønsker
påmelding fra alle som vil delta på markeringen i Ildalen.
Påmelding gjøres på følgende nettside innen 29. mai: https://forms.gle/LABu9aUepeJNnxTR8
Gå gjerne inn på arrangementets FB side: https://www.facebook.com/vmvdtrh/?fref=ts
Hjertelig velkommen til stor markering av Verdens miljødag, hilsen arrangementskomiteen

Kart over
Iladalen:

