
LÆRINGSTILBUD TIL BARNEHAGER

Lærings program Innhold og varighet Periode

Metamorfose  
– om sommerfugl en 
(for barn født i 2013)   

En musikalsk og visuell fortelling med bruk av dukke- og skyggeteater. 
Forestillingen følger utviklingen fra unnfangelse og dannelse av et lite egg til 
en vakker sommerfugl. Ingen tale. 30 min.

20.-22.9.16
10.-12.2.17

Kjemi med Dino Barna får møte dinosauren Dino og får lære om de kjemiske prosessene som 
skjer under morgenstellet. De får også lage egne badebomber som de får med 
hjem. 45 min. 

13.9.-28.10.16

Hjelp Vilmer! Barna får konstruere med Duplo mekanikk. De lærer å bruke tannhjul, vaiere 
og akslinger for å konstruere en ny leke til Vilmer. 45 min.

1.11.-16.12.16

Tredje planet fra 
solen
(for førskolebarn)  

En virtuell reise til månen: Barna får på seg en romdrakt og tester hvordan 
det kan være å danse på månen. De lærer om solen, månen og Gallileo 
Gallilei og får et innblikk i vår del av solsystemet. 45 min.

3.1.-24.2.17

Meitemarken Mette-
Markus
                               NY

Barna blir kjent med meitemarken og hva den gjør med jorden. Hva er det 
Mette-Markus spiser? Hvorfor blir vi så glad når det bor mange meite-
marker i hagen? Gjennom skyggeteater og sang lærer barna om livet til 
meitemarken, og vi treffer noen meitemarker i meitemarkterrariet. 45 min.

7.3.-23.6.17

 Læringsprogrammene er utviklet i samarbeid med 
 Fagavdeling skole og barnehage i Bergen kommune.

Læringstilbud barnehageåret 2016-17

Bestilling
Du kan enten bestille program (da inngår også besøk i 
utstillingen om dere ønsker det) – eller du kan bestille kun 
besøk i utstillingen. Trenger dere plass for å spise nistepakken, 
kan du også bestille tid i vårt matpakkerom. 
Finn mer informasjon om de enkelte tilbudene og bestill på  
vilvite.no

Pris
Førskolebarn/barnehage: kr 65 (per 01.01.16).  
Egne priser for Bergen kommune.  
Forutsetning for prisene er at besøket er bestilt og avtalt 
minst 3 dager i forkant av besøket. Barnehagelærere/
assistenter: gratis, inkluderer også adgang for å forberede seg 
til besøket (tirsdag til fredag).   
For detaljer: se www.vilvite/priser.

VilVite er et senter for læring og opplevelser innenfor 
natur viten skap, matematikk og teknologi. Vi er en 
spennende lærings arena med et bredt læringstilbud og en 
innholdsrik utstilling.

Vi tilbyr flere pedagogiske læringsprogrammer med utgangspunkt i ramme
plan for barnehagen. Hensikten med læringsprogrammene er at barn skal 
lære å iaktta, undre, eksperimentere, systematisere og få forståelse for 
naturfag, teknikk og matematiske begrep.

Læringstilbud
• Læringsprogram: Undervisning med praktiske øvelser som ledes  

av formidler fra VilVite.
• Utstilling: Gjennom lek og utforsking av over 100 ulike eksperimenter 

kan barn lære om blant annet energi, kropp og musikk.
• VilBygge: Barnas egen byggeplass i utstillingen med heisekran,  

stillas og byggeklosser.
• Inspirasjonskurs: Gratis kurs for ansatte i barnehager. 

(24.11.16 og 19.1.17).

I den musikalske fortellingen Metamorfose får 4-åringer følge sitronsommerfuglens liv gjennom 
bruk av skygge- og dukketeater.

Åpningstider
Tirsdag-fredag kl. 9-15, lørdag-søndag kl. 10-17. Mandag stengt.
Andre åpningstider på planleggingsdager og i ferier. 

Spørsmål
Send e-post til bestilling@vilvite.no eller ring tlf. 55 59 45 46. 

vilvite.no



Fiskedammen. Hva gjør 
fiskene når du går i dammen 
deres? 

Hoppetelleren. Hvor mange 
hopp er det i en sjokolade?

Sand. Store sandkorn kommer
rennende. Hvor mange klarer
du å samle?

Flerkuleri. Hvilken bane velger 
kulene?

Sfæren. Hvordan kan roterende
planeter danne luftstrømmer?

Gravitasjonsbrønnen.  
Kulelek som handler om hvordan 
gravitasjonsfelt kan påvirke 
planetene.

Hviskedisken. Hør hva en 
venn hvisker til deg på 10 meters 
avstand.

Lydlyset. Hvordan ser egentlig 
lyd ut?

Kanonkunsten. Skyt maling på 
veggen og lag et kunstverk!

Magemålet. Forstår du hvorfor
roboten raper?

1001 Watt. Finn ut hvor mye
elektrisitet du bruker i et hjem.

Kroppsvarmen. Se hvor du er 
varm og kald.

Bølgen. Hva er undervanns-
bølger?

Kroppsbyggeren. Kroppen er 
et fantastisk puslespill. Klarer du å 
sette den sammen?

Såpekåpen. Hvor store 
såpebobler kan du lage?

VilBygge. Bli med å bygge. Kjør 
heisekran, bygg med bygge klosser 
og samarbeid om å få opp huset.

Tannhjul. Hvordan fungerer 
tannhjul? Prøv tannhjulveggen.

Kulekjøring. Hvor lang kule-
løype klarer du å lage av rørene?

Slagverket. Trom i vei på vårt 
digitale slagverk!

VilVites utstilling
Hovedutstillingen på VilVite 
har ca 100 ulike eksperi-
menter og er knyttet til ulike 
tema. Hovedtema er vær, hav, 
energi og kropp.  

Blant mange tema kan du 
gjøre eksperimenter for å 
lære om anatomi/fysiologi 
(kropp), vær/klima, hav/vann, 
energi og samspill/musikk-
terapi.

Adgangskort
Kortet gir gjester adgang til 
utstillingen og starter flere av 
installa sjonene. Spør gjerne 
en vitevert hvis du trenger 
hjelp.

Velkommen til realfags-
glede på VilVite!

Gøy læring i utstillingen for de yngste:
Inngang Vær Kroppen din

Energi Hav og vann

Byggeplassen VilBygge Andre opplevelser

Lydverket. Hva er en tone? 
Test det på Lydverket.

Vannkraften. Lek med vann 
og utforsk vannets veier.


