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UC SYD's studerende viser, sammen med udvalgte samarbejdspartnere,
forskellige sider af det naturvidenskabelige område frem.

Kom og vær med, når studerende fra pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og uddannelsen i ernæring og
sundhed går sammen om at udforske den naturvidenskabelige verden under årets tema, som er: Vandets
hemmeligheder

Aktiviter og værksteder
Dagen byder på spændende aktiviteter og værksteder inden for en lang række fagområder:

Fysik/kemi
Geografi
Idræt
Kost og sundhed
Matematik
Biologi
Madkundskab
Natur/teknologi
Natur – miljø og udeliv
Idræt og sundhedsfremme
Crossing boarders

De forskellige værksteder og aktiviteter vil være i gang hele dagen.

7 dage inden festivalen kan du  på festivalhjemmesiden finde en kort beskrivelse af den enkelte aktivitetet og det enkelte
værksted. På selve dagen kan du finde informationer om aktiviteter og værksteder i Informationsboden og på plakater,
der er hænger rundt om på campus.

Find vigtig information og tilmeld dig på
ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival

UC SYD inviterer til
Naturvidenskabsfestival
den 26. september 2019

http://www.ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival
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HVEM KAN VÆRE MED?
Naturvidenskabsfestivalen henvender sig til elever i 4. - 6.
klasse i Haderslev og Aabenraa Kommuner. Festivalen er
en del af den landsdækkende naturvidenskabsfestival,
som finder sted i hele uge 39.

HVORDAN TILMELDER MAN SIG?
Tilmelding foregår via hjemmesiden og kan foretages fra
2. september kl. 9.00. I vil modtage en bekræftelse på
jeres tilmelding via den mail-adresse, I oplyser.

Festivalen er populær, og derfor kan vi på et tidspunkt
blive nødt til at lukke for flere tilmeldinger. Tilmelding sker
efter først til mølle.

HVAD KOSTER DET?
Arrangementet er gratis. Mad kan enten købes i kantinen
eller man kan medbringe madpakke og spise i kantinen
og på græsplænerne.

TØJ
Praktisk påklædning tilrådes, da nogle aktiviteter er
udendørs.

HVORNÅR?
Naturvidenskabsfestivalen finder sted den 26. september
og skydes igang med fælles start på Louisebanen,
Campus Haderslev, kl 9. Festivalen slutter kl 13.

Vi glæder os til at se jer

Den 26. september kl 9 - 13 på
UC SYD
Campus Haderslev
Lembckesvej 7
6100 Haderslev

Alt det praktiske

http://www.ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival


UC SYD
Campus Haderslev
Lembckesvej 7
DK-6100 Haderslev
+45 7266 2000
ucsyd@ucsyd.dk
ucsyd.dk

Naturvidenskabsfestivalen ved UC SYD er en
tilbagevendende begivenhed for elever, lærere og
pædagoger i Sønderjylland samt de studerende i de
naturvidenskabelige eller naturfagsbeslægtede fag på
UC SYD.

Festivalen afholdes i uge 39 og har som formål at sprede
glæden ved at beskæftige sig med naturvidenskabelige
emner. Den skal desuden give UC SYD's studerende en
øvelse i at tænke konkret didaktisk i forbindelse med
formidling af naturvidenskab til store grupper af børn.

At beskæftige sig med naturvidenskab drejer sig ikke kun
om at besidde en vis viden om naturen, men skal først og
fremmest ses som en oplagt vej til at søge svar på mange
af livets små og store spørgsmål. At fremme
undersøgelsen af disse spørgsmål gennem forsøg,
undersøgelser, værksteder, præsentationer og aktiviteter
er omdrejningspunktet for Naturvidenskabsfestivalen ved
UC SYD.

Udover at give børnene oplevelser om naturvidenskab,
håber vi også på at kunne inspirere lærere og
pædagoger gennem de studerendes konkrete værksteder
og fagdidaktiske overvejelser.

Vi har afholdt naturvidenskabsfestival siden 1998. Hvert år
besøges festivalen af mere end 1200 elever.

Festivaloplysninger kan findes på:
ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival

ucsyd.dk

http://www.ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/

