FÖRSKOLAN

Navet erbjuder elevteman, utlåningsmaterial och kompetensutveckling för pedagoger, utan avgift för avtalskommuner.
Övriga se www.navet.com eller ring 033-410009.

FÖR PEDAGOGER
Navet utbildar varje år ca 8 000 personer, från halvdagsutbildningar till längre insatser under flera år. Våra ämnesområden är kemi, fysik,
teknik, matematik och biologi. Det entreprenöriella lärandet och hållbar utveckling är integrerat i alla utbildningar. Vi utformar utbildningarna efter varje grupps behov och önskemål. De olika inriktnigarna kan genomföras som hel- eller halvdagsaktiviteter.
Avtalskommunerna Borås Stad, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun ingen avgift.
Övriga kommuner 600 kr halvdag pp, 1200 kr heldag pp.

2020

HÖSTPROGRAM

FÖR ELEVER
HÅLLBAR
UTVECKLING

Soporna gör nytta! Hjälp Fru Ek
att sortera soporna rätt. Bli en riktig
mästare!

KEMI

Kemi med draken Berta.
Spännande experiment för de
yngsta tillsammans med den lilla
gröna draken i hennes labb.

Naturvetenskap och teknik i förskolan
Naturvetenskap och teknik för de allra yngsta handlar om att upptäcka vardagen och uppleva
världen. Varje utbildningstillfälle innehåller en blandning av teori, dramatiseringar och praktiska
experiment att göra med barnen på förskolan. Nedan följer exempel på olika halvdagars
utbildningar med direkt koppling till Lpfö.
• Vatten och teknik
• Livets förutsättningar
• Kretslopp
• Naturvetenskap och teknik ute
• Energi och hållbar utveckling
• Återvinning och kretslopp för en hållbar framtid
• Luft, ljud och flygande farkoster
• Människokroppen
• Ljus och strålning
• Digital kompetens och programmering
• Kemi med Draken Berta
• Fysik med Tunda Fladdermus

VATTEN

Tunda & Triton. Kom och träffa
Tunda och experimentera i
vattenavdelningen!

Material att låna
Navet erbjuder en fortsättning på elevteman
genom utlåningsmaterial, lådor. Materialen är väl
förankrade i styrdokumenten och kan medverka till
god måluppfyllelse. Lådorna är utformade så att de
ska inspirera till arbete med ett naturvetenskapligt
arbetssätt, ett entreprenöriellt förhållningssätt,
praktiska erfarenheter och ett lustfyllt lärande.
Möjlighet att låna lådor utan att man besökt temat
finns.

