
 

 Lilløyplassen

Besøk oss på Lilløyplassen. Vi har 
åpent hver søndag 12-15 hele året! 

23. april, 12-15:   Snekring av ekornkasser
Ønsker dere ekorn i hagen? Ta med barna på snekring 
av ekornkasser og lær mer om ekorn! Én gratis kasse 
per familie, ta gjerne med egen hammer!  

30. april, 12-15:          Livet i fjæra
Ta med barna og lær mer om det spennende livet som 
finnes ute i vannet på Fornebu! 

07. mai, 12-15:          Natursti
Hva er verdens største dyr? Hvor mange mygg 
spiser en flaggermus i løpet av én natt? Bli med på 
familiequiz ute i naturen!

14. mai, 12-15:           Humlesafari
Visste du at vi har hele 35 forskjellige humlearter bare 
i Norge? Bli med en humleekspert på safari! Ta gjerne 
med egen håv.

21. mai, 12-15:           Livet i fjæra
Ta med barna og lær mer om det spennende livet som 
finnes ute i vannet på Fornebu! 

4. juni, 12-15:           Ringmerking av fugleunger
Vi ringmerker årets nye kull med fugleunger. Bli med å 
se fugleungene på nært hold!

11. juni, 12-15:           Nyttevekster
Vi går tur ved naturskjønne Lilløyplassen og ser etter 
nyttevekster - spennende, spiselige planter, blomster 
og bær som kan brukes i maten! 

18. juni, 12-15:  Småkrypsafari
Vi lærer oss å bruke nett og håv og går på leting etter 
småkryp! Vi ser på hva vi finner og lærer litt mer om de 
små dyrene. Ta gjerne med egen håv.

25. juni, 12-15:           Natursti
Hvor langt hopper en frosk? Hvor mye blåbær spiser 
en bjørn? Bli med på familiequiz ute i naturen!

Her finner du oss!
Adresse: Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu. For mer 
informasjon, følg oss på facebook.com/lilloyplassen og 
vatmarkoslo.no. 

Eventuelle endringer i programmet annonseres 
på Facebook. Aktivitetsdagene støttes av Bærum 
kommune og Viken fylkeskommune. 

Vårprogram  2023 
5. februar, 12-15: Turmat på bål
Lær å lage praktisk og god turmat på bål. Vi lager bål og 
koser oss ute. Ta gjerne med egen mat også. 

12. februar, 12-15:  Natursti
Hvor langt hopper en frosk? Hvor mye blåbær spiser en 
bjørn? Bli med på familiequiz ute i naturen!

19. februar, 12-15:  Snekring av fuglekasser
Vi snekrer kasser til fuglene før våren melder sin ankomst! 
Det blir morsomme aktiviteter, åpen utstilling og lett 
servering. Én gratis kasse per familie, ta gjerne med egen 
hammer! 

26. februar, 12-15:  Sportegn
Lær hvilke spor vi kan finne etter dyrene i skogen. Vi går på 
oppdagelsesferd og ser hvilke spor vi finner!

5. mars, 12-15:   Ringmerking
Visste du at en voksen blåmeis veier like cirka like mye 
som to druer? Kom og se fuglene våre på nært hold! Vi 
ringmerker fugler på foringsplassen.

12. mars, 12-15:  Snekring av humlekasser
Vi snekrer humlekasser som årets humlerdronning kan flytte 
inn i! Ta med barna til en morsom og lærerik humledag på 
Lilløyplassen. Én gratis kasse per familie, ta gjerne med 
egen hammer!

19. mars, 12-15:  Uromaking
Ta med barna til Lilløyplassen og lag en dekorativ uro av ting 
vi finner ute i naturen! Det blir morsomme aktiviteter, åpen 
utstilling og lett servering. 

26. mars, 12-15:  Før fuglene kommer!
Hjelp fuglene og strendene våre med en real vårrengjøring. 
Vi rydder søppel fra strendene før trekkfuglene kommer 
tilbake og badesesongen er i gang!

16. april, 12-15:   Ringmerking
Kom og se fuglene våre på nært hold! Vi ringmerker fugler 
på foringsplassen. Lett servering og aktiviteter for barna.  

Lær om den unike naturen rundt 
Lilløyplassen. Vi har aktiviteter for 
både store og små!


