Decembertema - Brandsäkerhet NY!
vecka 48-51
I jultider tänder vi många ljus och det sker
många bränder p.g.a okunskap och slarv.
I årets decembertema lär vi oss att förhindra
att bränder sker, men även hur vi faktiskt
släcker en brand, ifall det ändå skulle börja
brinna. (I samarbete med Räddningstjänsten i
Falköping och Tidaholm)
Påsktema NY!
vecka 13-14
I årets påsktema återinför vi påskraketer.
Vi visar hur en raket tar sig upp i luften och
testar själva att skjuta iväg en!

FÖRSKOLA - ÅK 3
Kapten Kroks skatt
Vi hjälper Kapten Krok att tyda de sista
ledtrådarna fram till skatten. Det visar sig vara
en guldskatt, som består av föremål av olika
storlekar, former, längder och vikter.
Föremålen räknas, sorteras och delas upp på
många olika sätt.
Temat är riktat främst till förskolan.
Sagan om Droppe
En saga om vattnets kretslopp sett genom en
vattendroppes ögon. Vi avslutar sagan med
att känna på moln…
Ministol
Hur ser en stol ut egentligen?
Vi bygger varsin stol, som passar ett
mjukisdjur. Hur blir stolen stadig och bekväm?
Ett tema om vardagsteknik.
Jakten på lösningen
Vi undersöker gamla och nya, kända och
okända prylar och jagar påhittiga och kreativa
lösningar på vardagliga problem.
Upptäck symmetri
Vi upptäcker symmetrier och skapar
egna symmetriska former och mönster.
Från ben till Benny
Drygt 200 stora och små ben håller vår kropp
uppe, men hur sitter de ihop? Vi undersöker
leder och hjälps åt att pussla ihop vårt skelett
Benny!

SKOLPROGRAMMET
BOKNINGAR
Under läsåret tar vi emot bokade grupper,
vardagar mellan kl. 8.30 - 16.00.

Flygande upptäckter
Vilka fysikaliska upptäckter spelar roll när ett
flygplan ska upp i luften och stanna kvar där?
Vi visar experiment kring flygning och lyftkraft
och viker pappersflygplan tillsammans.
Rörelser i solsystemet
vecka 5-6
Vi visar hur rörelserna i solsystemet hänger ihop
med vår kalender. Vi tittar också in i vårt
planetarium och får se stjärnhimlen och höra
någon härlig saga från den grekiska mytologin.
Bygg en fyr - Dalénljus över mörka vatten
Från ved till elektricitet, fyrens teknik-utveckling
är ett tydligt exempel på hur människors behov
samspelar med den tekniska utvecklingen. Vår
svenske uppfinnare Gustaf Dalén har en viktig
position i fyrens utveckling. Genom hans
uppfinningar minskade olyckorna på haven och
många människoliv räddades. Därför fick han
Nobelpriset i fysik 1912. Vi berättar om fyrar och
bygger egna modeller av dem. Gustafs fyrar
drevs med gas, men våra fyrar är elektriska.
Systemet
Bygg en händelsebana! Ett skapande tema där vi
leker in kunskap om vad ett tekniskt system är
och hur viktig varje komponent är.

Jakten på lösningen
Vi undersöker gamla och nya, kända och okända
prylar och jagar påhittiga och kreativa lösningar
på vardagliga problem.

Jorden, månen och stjärnorna
vecka 5-6
Jordens, solens och månens rörelser spelar
huvudrollen i detta tema. Vi visar även
stjärnorna i vårt planetarium.

Hör och gör!
Låt trumhinnan vibrera och spela lite mera…
Vi reder ut vad ljud är för något och tillverkar en
”brummare”.

Hitta balansen (ca 75 min)
Hitta tyngdpunkten! Vi undersöker,
leker och skapar kring balans och
jämvikt.
Svävare (ca 75 min)
Vi övervinner friktionskraften och
bygger en egen svävare

!

Teknik med lego
Vi bygger, testar och vidareutvecklar
legomaskiner. Ett tema om kugghjul och om att
växla upp eller ner.
Sol, vind och vatten Från åk 6
Förnybara energikällor har sitt ursprung i solen.
Solens energi driver våra vädersystem och
vattnets kretslopp. Med hjälp av lego utforskar
vi energi och förnybar energiframställning.
LEGO TeknoLab NY!
Vi bygger konstruktioner, programmerar och
styr med hjälp av en dator. Materialet som
används heter LEGO WeDo.

Stjärnklart - planetarievisning
(ca 30 min) vecka 5-6
Upptäck stjärnhimlen i vårt
planetarium!
Lyssna till spännande berättelser om
stjärnor, stjärnbilder och hur stjärnhimlen
förändras under året!
Luftens gaser - gasshow
(ca 30 min)
Vår populära gasshow som det
bubblar, pyser och ryker om!
Vi utgår från luftens gaser och visar
egenskaper och användningsområden.
Vi använder syre i gasform, kväve i
flytande form och koldioxid i fast form.
Ljus- och lasershow
(ca 30 min)
Upplev ljus av olika våglängder!
Vi delar upp det vita ljuset i
regnbågens alla färger och testar hur
föremål uppfattas i olika slags ljus. Vi
avslutar med att göra osynliga strålar
synliga i en färgsprakande lasershow!

ÅRSKURS 4 - 6

Gubben i lådan
Vi tittar på mekaniska leksaker och hur de
fungerar. Därefter tillverkar vi saxgubbar
i vår verkstad.

Ballongkraft ( ca 60 minuter)
Vi lär oss om readrift och bygger egna
bilar som drivs med en ballong.
Barnen ska kunna blåsa upp sin
egen ballong.

stå

När ni besöker Dalénium på ett tema eller en show kan ni även få tid att
experimentera i utställningen.
Denna tid kan inte alltid bemannas av Daléniums personal, utan de
pedagoger/personal som är med från skolan/förskolan är ansvariga för gruppen.

Upptäck symmetri
Vi upptäcker symmetrier och skapar
egna symmetriska former och mönster.

Pris: 100 kr/elev. Minsta antal
barn/grupp är 10 st. En lagom grupp
är 10-15 barn. kurserna vänder sig till
de lite äldre fritidsbarnen.

PRISER
Skolbesök: 100 kr/elev.
Fritidskurser: 100 kr/elev

Var ute i god tid när du bokar ett besök! Ring för att boka! 0500 – 45 70 10.
Gratis för förskolor och grundskolor i Falköpings kommun och övriga
avtalskommuner. Pedagoger går in gratis med sina grupper.

Matens väg genom kroppen
Vad händer egentligen i kroppen när vi äter?
Vi träffar Mat-Hilda och följer maten på
dess långa resa genom kroppen.

FRITIDSKURS

Låt

SHOWER

ÅK 7 OCH UPPÅT
Hållbar utveckling
I detta tema ger vi en förklaring till begreppet
hållbar utveckling. Tillsammans funderar vi på
hur det ser ut runt om i vår värld.
Hur påverkas miljön av vår livsstil och våra val?
Hur många jordklot skulle det behövas om vi
fortsätter leva som vi gör nu?
Sol, vind och vatten
Förnybara energikällor har sitt ursprung i solen.
Solens energi driver våra vädersystem och
vattnets kretslopp. Med hjälp av lego utforskar
vi energi och förnybar energiframställning.

Svängigt - ljudshow
(ca 30 min)
Ljudvågor som det svänger om!
Vilken fysik finns i musik? Från vår
talapparat till elektroniska instrument.
Raketshow - en upplyftande upplevelse!
(ca 30 min)
Med samlade krafter från publiken och
Newtons rörelselagar förklarar och visar vi
hur en raket tar sig från jorden och ut i
rymden.
Under press – tryckshow
(ca 30 min)
En blandning av tryckexperiment med
över- och undertryck mixade på ett
effektfullt sätt med torris och flytande
kväve.

Ljuspaketet
Upplev ljus i olika våglängder, från ultraviolett till
infrarött. Praktiska moment på reflektion och
brytning ingår, samt en vandring bland
ljusexperimenten i utställningen. Som avslutning
bjuder vi på en färgsprakande lasershow.

Hjältar i luften – en show som lyfter
(ca 30 min)
En högtflygande show om vad som krävs
för att ta sig upp i luften och stanna kvar
där.

Ljudpaketet
Kombinera vår ljudshow Svängigt med praktiska
moment och en experimentvandring i
vår utställning.

MOBILA TEMAN

Kraftpaketet
Vi inleder med en kraftfull och elevaktiv
experimentvisning. Experimenten
handlar om tröghet, reaktionskraft, tryck och
friktion. Därefter bygger vi en ägglyftkran med
hjälp av tekniklego.

FORTBILDNINGAR
Vi anordnar fortbildningar för förskola och
grundskola inom matematik, teknik och
naturvetenskap. Välj bland våra förslag eller
kom med egna önskemål kring fortbildningar,
så skräddarsyr vi något som passar dig och
ditt arbetslag!
Några exempel på fortbildningar som vi
anordnar är teknik för förskolan,
entreprenörskap i skola och förskola,
matematik, formativ bedömning m.m.
Läs mer på www.dalenium.com
Priser:
Inspirationspass 2 tim:
Halvdag (3-4 tim):
Heldag (7-8 tim):

550 kr/person.
650 kr/person.
950 kr/person.

Vid större grupper, ring för offert! Fika och
lunch kan beställas, ring för aktuella priser och
meny.

Följande teman kan vi åka ut till skolorna med.
Priserna gäller i gamla Skaraborgs län under
skoltid. Allt material som behövs ingår i
priserna.
I tiden för halv- resp. heldag är även restiden
inräknad, därav uppskattningen av antal teman
som hinns med.
Prisgrupp 1, ca 45-60 min
Luftens gaser
Stjärnklart
Bygg en fyr - Dalénljus över mörka vatten
1 dag, 3-4 visningar/program: 6000 kr
½ dag, 1-2 visningar/program: 4000 kr
Prisgrupp 2, ca 30-45 min
Sagan om Droppe
Matens väg genom kroppen
Ben till Benny
Upptäck symmetri
1 dag, 3-5 visningar/program: 4000 kr
½ dag, 1-2 visningar/program: 3000 kr
Med reservation för eventuella ändringar.

FÖR ALLA

