Gå til videnskab i fritiden

Beskrivelse
Går dit barn i 5. eller 6. klasse og er interesseret i naturvidenskab? Så er Videnskabsklubben et godt sted at
kigge efter en fritidsaktivitet lidt ud over det sædvanlige.
I efteråret 2021 kommer Videnskabsklubben for første gang til Thisted, og da bliver det muligt for elever i 5.-6.
klasse at gå til materialefysik efter skole.
Vi kalder det at være “miniforsker”, fordi der er mange delelementer i forløbet, som minder om det rigtige
forskerliv. Børnene møder den videnskabelige metode og lærer at tænke kritisk, opstille hypoteser og gå
metodisk og undersøgende til værks gennem leg, øvelser og eksperimenter.?
Undervisningen finder sted på Teknisk Gymnasium Thisted hver onsdag fra kl. 16 til 17.30 med opstart onsdag
27. oktober, og det er gymnasieelever fra Teknisk Gymnasium Thisted, der varetager undervisningen.
Tilmeldingen er åben, og det er først-til-mølle. Alle Videnskabsklubbens tilbud er gratis.
OBS: Videnskabsklubbens forløb kører i 7 uger hvert efterår i ugerne 43-49. Man “går til videnskab” én
eftermiddag om ugen, og hver undervisningsgang varer halvanden time. Det forventes, at man i udgangspunktet
kan komme alle gange.?

Formål
I Videnskabsklubben går børn i folkeskolen til videnskab efter skole, ligesom andre børn går til ishockey og
badminton. Børnene kan enten gå til primatologi, biodiversitet, materialefysik, mikrobiologi eller matematik og
datalogi, og fokus er på at have det sjovt sammen og være fælles om at undersøge verden omkring sig ved
hjælp af den videnskabelige metode.? I Thisted er det i år forløbet om materialefysik, der udbydes.
Når man går til videnskab i Videnskabsklubben, kalder vi det at være “miniforsker”, fordi man lærer at arbejde
med de samme redskaber som rigtige forskere. Indholdet i forløbene er udviklet af nogle af de dygtigste forskere
fra landets universiteter og bygger på den nyeste forskning inden for hvert område, så det er faktisk ikke helt
forkert at sige, at man bliver en lille forsker på sit felt.?
Ambitionen er, at børn fra hele Danmark sammen med Videnskabsklubben skal kunne gå til videnskab, ligesom
andre børn går til spejder og fodbold. Vores vision er, at give børn og unge fra alle sociale lag
naturvidenskabelig selvtillid og at fremme interessen for STEM og naturvidenskab generelt, hvilket vi blandt
andet opnår gennem opnåelige rollemodeller og ved at sætte naturfagene ind i en legende fritidskontekst

Sted
Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Lokale 4104 - vi mødes ved hovedindgangen og går samlet ind.

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeld dit barn her
info@videnskabsklubben.dk
Tlf.nr. 33435330
Tilmeldingsfrist
24.10.2021

Praktisk information
Udbyder
Videnskabsklubben

Forløbstype
Forløb på skole/daginstitution
Målgruppe
5. - 6. klasse
Antal
12
Periode
27.10.2021 - 08.12.2021
Varighed
1.5 time
Forløbene kører hver onsdag fra kl. 16-17.30 over 7 uger fra uge 43 til 49.
Dette forløb er gratis
Emneområde
Naturvidenskab
Fag
Fysik/kemi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Afholdes på Teknisk Gymnasium Thisted i et almindeligt klasselokale.

Kontakt udbyder
Videnskabsklubben
Ny Kongensgade 20
1557 København

Tlf. 33435330

