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Hur ser traditionen ut?

En konstig värld med
ett annat språk.
Där ingenting är sig
riktigt likt.

Alternativ?
Isballongen

Väcker frågor
som leder till
enkla
undersökningar
Hur känns den?
Flyter den?
Hur lång tid tar
det innan den
smälter?

Petflaskans
alla
möjligheter
Som ett
användbart
föremål
med förankring
i vardagen
Skafferifysik

Hur bygger man om en petflaska till en termos?
Använd 50 cl flaska.

Kycklingen
Undersök hur du kan få
kycklingen att pipa?
Sluten strömkrets, vilka
material leder ström?
Att observera och arbeta
med kreativ
dokumentation.

Science and Music
Så här tillverkar du ”instrumenten”. Kapa 20 mm elrör enligt tabellen.
Den som i ”noterna” är markerad 1´blir då hälften så lång som 1
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Liten sång för plaströrs-orkester

Blinka lilla stjärna

1155665
4433221
5544332
5544332
1155665
4433221

musik: Karin Rehnqvist

33221- 3322155661´1´66
55443I den tvåstämmiga versionen
spelas rad 1 och 2 samtidigt och
rad 4 och 5 likaså. Rad tre ensam
Rad 1) 33221- 33221Rad 2) 55443- 55443Rad 3) 55661´1´66
Rad 4) 55443Rad 5) 33221-

Att läsa och berätta
Om hur andra människor har tänkt.
I en annan tid. I andra länder.

Att bygga begrepp
Modeller som förklarar. Till utställningar
där det finns en mottagare som ger feedback

Bygg trettio meter
NO!
Varje grupp bygger
”en meter NO”
som länkas ihop till en
låååång händelse.
Ett intressant uppdrag
med stort utrymmer
för kreativitet,
kommunikation och
samarbete.

Böcker av Hans Persson i urval
Försök med fysik
Liber
Försök med kemi
-:Försök med biologi
-:Försök med matematik
-:Försök med NO 1-3
-:Nyfiken på naturvetenskap
-:Boken om fysik och kemi
-:Boken om NO 1-3
-:Boken om Biologi
-:Tummen upp NO åk 6
-;Lärarboken om fysik och kemi
-:Russinhissen
(Hands on Text)
Teknikgrytan
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Det finns massor av filmklipp med tips och ideer under fliken Tips och ideer på min
hemsidawww.hanper.se
Ladda ned gratis-appen Perssons experiment både på applestore och google play
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