Kul sportlov med Uppsalas
museer 2021!
AKTIVITETER PÅ PLATS
Botaniska trädgården, 22–26 februari kl 9–17
Gå på blomjakt i trädgården
Delar av Botaniska trädgården har pyntats med blommor. Följ reflexstråket för att hitta till dem. För stora
som små! Start vid Tropiska växthuset. Ta med egen
ficklampa.
Uppsala domkyrka
Upptäck Nordens största katedral
Använd gärna bildjakterna som du kan hämta vid
bord i förhallen mån–ons 10–11.30 eller i Katedralbutiken mån–lör 10–16.
I barnkoret hittar du dessutom upptäckarnycklar
under kyrkans öppettider.
Domkyrkan är öppen alla dagar 8–18, begränsad
tillgänglighet när gudstjänst pågår. (Museet Skattkammaren är tillfälligt stängt.)
Den heliga Birgitta och prinsessan Elisabet berättar
Nu finns våra mest efterfrågade skolvisningsteman
sammanfattade i två korta filmer, främst riktade till
mellanstadiet. http://www.svenskakyrkan.se/uppsala/visningar-och-vandringar-i-domkyrkan
Uppsala konstmuseum, 23–25 februari kl 10–14
Skulptera djur i konstvax
Tillsammans med konstnären Hanna Beling kan du
som är 8–11 år lära dig att skulptera djur i det spännande materialet konstvax. Hanna är en av Sverige
ledande skulptörer, kanske känner du igen hennes
vildsvinskulting som står vid Biotopia i Uppsala?
Plats: Uppsala konstmuseum
Antal deltagare: max 8 barn och 2 kursledare, anmäl
dig på www.uppsalakonstmuseum.se.
Kostnad: 50 kronor
Lunch: ta med matlåda, vi bjuder på frukt och saft
Samling dagligen kl 10 vid museets huvudentré.
(OBS! Föräldrar får inte följa med in till konstverkstaden.)
DIGITALA AKTIVITETER
Biotopia
Digitalt sportlov: Teckna fåglar
Teckna är ett kul sätt att lära sig hur fåglar ser ut och
vad som skiljer dem åt! Under sportlovet erbjuder
Biotopia en digital fågeltecknarkurs i form av filmer
med övningar som du kan följa på hemsidan, Youtube och Facebook. Kursledare: Klara Granlöf, illustratör och biolog.
https://biotopia.nu/teckna-faglar-digital-kurs/

Under sportlovet finns Klara även till hands i Facebookgruppen ”Teckna fåglar” om du vill ha hjälp i ditt
fågeltecknande.
https://www.facebook.com/search/top?q=teckna%20f%C3%A5glar
Vill du göra alla övningar i kursen behövs:
• Kolkritor eller kolpenna.
• Vit penna eller färg som täcker på svart papper.
• Papper; svart, vitt och papper med valfri färg, men
inte för ljus eller mörk.
Annat material som kan vara kul att ha:
• Fixativ, en spray som fixerar kol, eller hårspray.
• Stompf, en pennformad ”utsuddare” om du vill
smeta ut kolen över små ytor.
• Suddpenna.
• Färgpennor, pastellpennor eller liknande.
Botan, Tropiska växthuset
Köttätande rankor och självsående nötter
Gör ett virtuellt besök i Tropiska växthuset och lär dig
mer om kannrankor och jordnötter.
https://www.youtube.com/watch?v=3kX6buj6FOY
https://www.youtube.com/watch?v=lyEttb_4nJQ&t=5s
Bror Hjorths Hus, 24–26 februari kl 10
Hem-Hjorth – Vinterkonst
Digital sportlovsverkstad. Vi låter vintriga motiv
inspirera till eget skapande. Tre korta filmer från Bror
Hjorths Hus presenterar konstverk och ger tips på
hur du kan vara kreativ med material du har hemma.
https://www.youtube.com/user/BrorHjorthsHusVideos
https://www.facebook.com/Brorhjorthshus/videos
Evolutionsmuseet
Digitalt sportlov: Gissa föremålet!
Under sportlovsveckan lägger vi varje dag upp en
kort film om olika museiföremål på vår Facebooksida.
Filmerna innehåller en fråga att svara på i kommentarerna. För barnfamiljer.
https://www.facebook.com/Evolutionsmuseet
Gamla Uppsala museum
Digitalt sportlov: Tidsmaskinen
Lagom till sportlovet har Gamla Uppsala museum
uppfunnit en tidsmaskin.
Häng med digitalt och se vad som händer!
Måndag–fredag under vecka 8 lägger vi ut en ny
video dagligen på vår Facebooksida
https://www.facebook.com/gamlauppsalamuseum
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