Pythagoras industrimuseum
- tekniska under och spännande historier
På Pythagoras Industrimuseum får eleverna vara med om historien på riktigt - med museet
som lärosal blir historien levande. Så många sinnen som möjligt ska aktiveras vid ett besök
här. Museet har flera olika skolprogram att välja mellan. Tanken är att ett besök på museet
ska bidra till att nå teknikmålen i lgr 11, men passar även väldigt bra att arbeta ämnesöverskridande med. Vi kan också skräddarsy visningar efter önskemål.
Teknikundervisning som tar skruv

F-klass - åk 3, samt åk 4-6. Tidsåtgång ca 1,5-2 tim. Ca 20 elever. Pris: 1000 kr

Åldersanpassade praktiska uppgifter i en lärarhandledning, sagor, sånger och berättelser skickas ut före
besöket. Väl på plats stämplar eleverna in och klär om till arbetsrockar för en arbetsdag som lärlingar
på fabriken. Sedan besöker vi fabriken, affärskontoret och en arbetarbostad . Efter lärlingsdagens slut
finns tid för fri lek i Barnens Pythagoras.
Kaffekok och cikoriarot - livet hos en arbetarfamilj
Förskola, lågstadiet och mellanstadiet. Tidsåtgång ca 1,5 tim. Max 20 elever. Pris: 1000 kr

Hur var det att vara barn på 1940-talet? Hur såg livet ut för en
vanlig arbetarfamilj i en arbetarbostad? Eleverna får byta om
till tidstypiska kläder och vara med och sköta de dagliga
sysslorna. Vi lagar något på vedspisen och leker
tillsammans. I besöket ingår även en kortare
tur i fabriken och på affärskontoret.
Tekniklek och museivargar

Förskolor. Tidsåtgång: ca 1, 5 - 2 tim. Pris: 1000 kr

Ett program för de riktigt små barnen från ca 3 år och
uppåt. Ett kort program i fabriken och i arbetarbostaden
följs av lek i Barnens Pythagoras.
Snilleblixtra!

F-klass - åk 3 samt åk 4-5. Ca 20 elever. Pris: 1000 kr

En visning anpassad särskilt för klasser som
arbetar med Snilleblixtkonceptet. Programmet
anpassas efter önskemål till antingen grundkursen eller till År efter år med Snilleblixtarna.
Barnen på Södra Berget och de magiska maskinerna

F-klass - åk 3 samt åk 4-6. Ca 20 elever. Heldagsprogram. Pris: 3 500 kr

En dag full av aktiviteter där eleverna får gå igenom alla delar av museet och prova på olika göromål.
Teknik och uppfinningar, människor och samhälle, praktiska övningar och annat roligt ger eleverna en
helhetsbild och gör dagen till en upplevelse.
Pythagoras och industrialismen

Högstadiet och gymnasiet. Tidsåtgång: ca 1 tim. ca 30 elever. Pris: 1000 kr

Genom historien om Motorfabriken Pythagoras speglas industrisamhällets framväxt. Eleverna får ta
del av livet på om omkring fabriken - både människorna och den tekniska utvecklingen. Motorer och
maskiner visas i drift. Vi besöker också affärskontor och arbetarbostad.
Teknik med spets

Särskolan. Antal elever och tidsåtgång e ök. Priset beror på tidsåtgång.

Platser som Pythagoras Industrimuseum är perfekta för klasser med barn som har särskilda behov. I
lugn och ro besöks alla fabrikens olika miljöer. Under rundvandringen använder vi oss av så många
sinnen som möjligt. Det finns gott om tid för egen lek i Barnens Pythagoras.
Besök i tid och rum

Särskolans fritidshem. Tidsåtgång: ca 1-1,5 tim. Pris: 1500 kr

Kombinera gärna ett besök med skolan med ett återbesök med fritids. Här kan man välja vilket tema
som passar bäst för besöket och lägga fokus antingen på teknik eller på aktiviteter i arbetarhemmet.
Valfritt mellanmål i museets Kafé Smedjan ingår.
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