NAVETS ELEVPROGRAM 2022
FSK
VATTEN

Vattentema med
Tunda. Kom och
träffa fladdermusen
Tunda och experimentera i Vattenavdelningen.

KEMI

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

HÅLLBAR
UTVECKLING

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

ÅRSKURS F - 3
ASTRONOMI

I vår nya och spännande
astronomiavdelning
Astronoma erbjuder vi
temat Månen, solen och
stjärnorna. Följ med på en
rymdresa och upptäck vårt
solsystem!

MÄNNISKAN

Träffa skelettet Benny.
Tillsammans med honom tar
vi reda på mer om skelettets
funktion. Åk F-1.
Digestiva är Navets eget
matspjälkningssystem. Vi
träffar henne i Navets
människoavdelning. Åk 2-3.
KEMI

Kemi med draken Berta.
Spännande experiment
tillsammans med den
eldsprutande draken Berta
i hennes labb.

UTETEMAN
VATTEN

Matematik.
Matematiklekar –
former och mätning
utomhus.
På er gård. Fysik- och
teknikexperiment som
vi utformar tillsammans med er, hos
er. Planering och
reflektion med
pedagoger ingår och
aktiviteter med barnen.

Vattentema med
Celsius. Prova hans
bästa experiment i
vattenavdelningen.
HÅLLBAR
UTVECKLING

Hemma hos. Ett
miljötema om miljömärkningar, återvinning
och avfallshantering.

MOBILA UTETEMAN

Tema på Naturskolan eller i er
skog. Navets uteteman nedan tar
olika lång tid. Beroende på
förutsättningar kan vi antingen
genomföra det nära er skola eller på
Ramshulan strax väster om Borås. Vi
på Navet försöker träffa så många
som möjligt, så ni behöver boka fler
än en klass när vi kommer till er.
Svampar och nedbrytning. Svampar är både roliga, intressanta och
har väldigt stor betydelse i ekosystemet. T o m v 43.
Mossor i granskogen. Mossorna
finns där hela tiden, men det är på
hösten och under snöfria delar av
vintern som man verkligen får upp
ögonen för det gröna golvet.
Temat kan bokas hela hösten. Är
det snö kan vi istället erbjuda t ex
Spår i snön.
De fem mäktiga. Vi använder de
fem teknikerna lutande planet, skruven, hävstången, hjulet och kilen för
att hantera tunga saker.
Matematiklekar. Vi leker matematiklekar där vi övar ordningstal, enkla
bråk och former. Åk F-1.
Matematikövningar. Vi övar på
multiplikation med praktiskt material
på de tabeller som eleverna har tränat på, exempelvis 2, 5 och 10.
Åk 2-3.

MATEMATIK

Nollan kommer på besök. Ett
tema om taluppfattning. Åk F-1.
Historien om metern. Om mått
och enheter. Åk 2-3.

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.

ÅRSKURS 4 - 6
TEKNIK

Programmeringsäventyret. Berit
Bugg ställer till det bland robotar och
koder. Eleverna får tillsammans hjälpa
till att reda upp problemen i
programmeringen för att ställa allt till
rätta. Ingen speciell förkunskap krävs.

ASTRONOMI

I vår nya, spännande astronomiavdelning
Astronoma erbjuder vi temat Nyfiken på
rymden. Vi reser runt i rymden och
funderar över himlakropparnas rörelser.

MÄNNISKAN

Vår fascinerande kropp. Mer om
kroppens olika funktioner och
kroppens olika system.

KEMI

Kemiutmaningen. Testa, experimentera
och lös Navets kemiutmaning.

HÅLLBAR
UTVECKLING

Spelet om de Globala målen. I ett
ämnesövergripande spel med
uppdrag, programmering, laborationer
och diskussioner bekantar vi oss med
de Globala målen.

MOBILA UTETEMAN

Tema på Naturskolan eller i er skog.
Navets uteteman nedan tar olika lång
tid. Beroende på förutsättningar kan vi
antingen genomföra det nära er skola
eller på Ramshulan strax väster om
Borås. Vi på Navet försöker träffa så
många som möjligt, så ni behöver boka
fler än en klass när vi kommer till er.
Svampar och nedbrytning. Svampar är
både roliga, intressanta och har väldigt
stor betydelse i ekosystemet. T o m v
43.
Mossor i granskogen. Mossorna finns
där hela tiden, men det är på hösten och
under snöfria delar av vintern som man
verkligen får upp ögonen för det gröna
golvet. Temat kan bokas hela hösten. Är
det snö kan vi istället erbjuda t ex Spår i
snön.
Matematik. Praktiska övningar kring
skala och kartor.
Kretslopp och förbränning. Ett tema
om hur vi tar hand om vårt avfall och
varför. En utomhuslaboration med eld.
De fem mäktiga. Vi använder de fem
teknikerna lutande planet, skruven, hävstången, hjulet och kilen för att hantera
tunga saker.
Vädertema. Sol, vind och vatten och hur
mäter vi dem. Vi konstruerar och testar
solur, regnmätare och vindmätare.

MATEMATIK

Hjälp Sonja lösa problem. Om
problemlösning, strategier och bråk.

FYSIK

El och magnetism. Koppla, testa och
experimentera med elektricitet och
magnetism.

Upptäck matematik i spel. Vilka
matematiska begrepp kan man hitta
i traditionella och mindre traditionella
spel och andra klurigheter.

ÅK 7 - 9 + GY
MOBILA UTETEMAN

ASTRONOMI

I vår nya och spännande astronomiavdelning Astronoma erbjuder vi
temat Kosmiska kretsloppet och
livets förutsättningar. I temat åker vi
ut i universum samt ser exempel på
hur ljus/elektromagnetisk strålning
beter sig. Åk 7-9 samt gymnasiet.

KEMI

ANT - Ungdomar i droghärva.
Ett drogförebyggande
tema, där eleverna arbetar
som kriminaltekniker och
undersöker olika bevismaterial.
Temat avslutas med ett rollspel där
resultaten från labbet har en central
betydelse. Ett ämnesövergripande
SO/NO-tema där rollspelet antingen
genomförs på Navet eller i skolan.
Åk 8-9 samt gymnasiet.
Kemiutmaningen. Testa,
experimentera och lös Navets
kemiutmaning. Åk 7.

Hissa hinken. Ett lekfullt utomhustema där man löser teknik- och
matematikuppdrag i mindre grupper.
Detta tema erbjuder vi på
Ramshulan och det behöver vara
minst två klasser samma dag för att
vi ska genomföra temat. T o m v 40,
för åk 7-9 samt gymnasiet.
Samarbeta ute. Eleverna gör
utmaningar tillsammans med olika
klasskompisar. Utmaningarna
handlar ofta om problemlösning.
För åk 7-9.
Många av de utomhusteman som
finns för de yngre stadierna går
också att anpassa efter äldre
elever, exempelvis mossor,
svampar samt kretslopp och
förbränning. Navets uteteman ovan
tar olika lång tid. Beroende på
förutsättningar kan vi antingen
genomföra det nära er skola eller
på Ramshulan strax väster om
Borås. Vi på Navet försöker träffa
så många som möjligt, så ni
behöver boka fler än en klass när vi
kommer till er.

HÅLLBAR
UTVECKLING

Spelet om de Globala målen.
I ett ämnesövergripande spel med
uppdrag, programmering,
laborationer och diskussioner
bekantar vi oss med de Globala
målen. Åk 7-9.

MATEMATIK

Upptäck matematikens
underbara värld i Bagdad på
Navet, för åk 7-9 samt gymnasiet.

Agenda 2030 – vad handlar det
om? Föreläsning, diskussioner och
övningar. Kan erbjudas både fysiskt
och digitalt. För gymnasiet.

Rörelse, kraft och friktion. Ett tema
med naturvetenskapligt arbetssätt. Åk
5-6.

Escape room - Kistans mysterium. Digitalt tema
för åk 4-6

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

