Världens roligaste laboratorium firar 10 år!
Välkommen till Edutainmentdagarna på Gröna Lund där du och dina elever tillsammans upptäcker hur fysik, teknik och
matematik kommer till liv – i Gröna Lunds attraktioner! Tivolit förvandlas till ett stort laboratorium fyllt med accelererande
och roterande system. Newtons lagar känns i hela kroppen och plötsligt får texterna i skolböckerna liv. I 16 attraktioner
och i 3 lyckohjul får ni ta del av en lektion ni sent kommer glömma! Ett fullpackat fysik- och teknikbord dukas fram där
elever får undersöka magnetbromsar, pneumatik, hävstänger och många andra spännande tekniska innovationer.
Eleverna får själva känna, klämma och lära sig förstå. Därtill finns även Gröna Lunds egna mekaniker på plats
för att tillsammans med eleverna diskutera och skapa förståelse kring de olika teknikfrågorna.
LÄS MER!
Vill du anmäla din klass direkt – välj Edutainmentdag här nedan.
Varmt välkomna önskar Gröna Lund, Vetenskapens Hus
och Nationellt Resurscentrum för fysik!

Anmälan

Klicka på önskat datum för att anmäla:
12 september - Högstadiet
13 september - Högstadiet
19 september - Gymnasiet
Kl.13:00–15:00 innan Gröna Lund
öppnar för ordinarie gäster.

Börja klura redan nu!

Låt det roliga fortsätta!

Ladda ner uppgifter som kan lösas på
plats! Gå igenom dessa i klassrummet i
förväg innan Edutainmentdagen!

Ni kan vara kvar på Gröna Lund efter
Edutainment. Om klassen vill fortsätta
dagen i parken kan ni förboka Mat- &
Dryckesbiljetter, 5-kampshäften och
Åkband till ett förmånligt pris
på anmälningssidan.

Till uppgifterna

Lärarträff 13 juni
Den 13 juni, 10:00-14:00, bjuder Gröna Lund, Nationellt Resurscentrum för fysik och Vetenskapens hus in till en
förberedande lärarträff på Gröna Lund. Medverkan är gratis. Din roll som lärare är otroligt viktig för att din klass ska få ut
så mycket som möjligt av Edutainmentdagen och vi rekommenderar därför lärare som inte tidigare deltagit i Edutainment
på Gröna Lund att anmäla sig till denna fortbildningsdag. Även erfarna lärare är såklart varmt välkomna för att uppdatera
sig och fördjupa sina kunskaper. Under lärarträffen får du som lärare själv uppleva Edutainment och lösa arbetsuppgifter
i grupp. Vår attraktionstekniska expert presenterar även fysik- och teknikbordet så att ni vet vad som
väntar eleverna på Edutainmentdagarna!
Till anmälan för lärarträffen

Endast 100 kr per elev exkl. moms. Din biljett som lärare bjuder vi på.
OBS! Tillhör du Utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad subventioneras
elevbiljetten med halva priset för sina skolor, endast 50 kr per elev exkl. moms.
Vid anmälan ange koden UtbF2019 innan du slutför din bokning för att registrera
avdraget. Gäller endast skolor som tillhör Utbildningsförvaltningen.
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