
Området kring Barnens zoo och djurparken är ett pedagogiskt 
informativt område som ska ge information och kunskap till 
både barn och vuxna om Slottsskogens djur och natur. Områ-
det sträcker sig från naturleken ,säldammen, upp mot barnens 
zoo, eldplatsen, runt djurgårdarna och ner till Plikta.

Naturleken och barfotaslingan ligger precis bakom 
kafébyggnaden i Azaleadalen. Naturleken har tema insekter. 
Här kan du lära och leka samtidigt.
På barfotaslingan går du om du vill barfota. Olika 
naturmaterial är utplacerade på stigen. Här använder du dina 
sinnen för att uppleva naturen. Slingan är ca 300 m lång.

Barnens zoo har öppet under sommarhalvåret. Här kan du 
träffa och lära dig om olika svenska lantraser och  i 
kycklinghuset kan du se äggen kläckas och titta på de små 
kycklingarna.

Från säldammen upp mot barnens zoo finns en 
slinga ”Vem är jag” där du får olika ledtrådar till ett 
djur. 

Vid eldplatsen finns information om fåglar och fågel-
holkar. En hoppgrop där du kan se hur långt du kan 
hoppa jämfört med djuren och en totempåle där du 
mäter vem som är högst du eller djuren. Vill du veta mer 
om de vilda djuren, finns information på skyltstället intill.

”Hitta Vilseslinga” som ligger mittemot eldplatsen lär du 
dig vad du kan göra om du kommer bort i skogen.

En trädslinga med de vanligaste svenska träden och dess 
knoppar startar vid Café Bräket och går runt djurgårdarna.

Hos älgarna kan du lära dig mer om hur älgarna lever, vad 
de äter och mycket annat.

Lekplatsen Plikta är öppen året runt och är bemannad varje 
dag. Plikta är en plats för alla människor i alla åldrar. Här kan 
du grilla korv , upptäcka, lära och leka.
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