
Cinebox erbjuder ett fullspäckat filmpaket med filmer  
i ämnen som fysik, kemi och biologi. 

Ett användbart och pedagogiskt redskap i skolundervisningen. 

Massor av frågor söker svar

Följ med 
Professor Lunatus 
och barnen ut på äventyr!
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Himlakroppar och planeter 
Följ med professor Lunatus och barnen ut på en resa i rymden! Här finns 
det massor av spännande himlakroppar att upptäcka och studera. För hur 
fungerar gravitationen, varför har vi olika årstider, hur är det på månen 
och hur varm är solen? Massor av frågor söker svar – det är bara att 
hänga med ut i solsystemet…

Produktionsland: Tyskland
Längd: 59 min  Från: 10 år  
Ämne: Kemi, Fysik, Astronomi
Filmnr: 1285   Svenskt tal

Tidens gång 
Varje sekund, minut, timme, dag och år går tiden. Tiden påverkar oss alla 
– växt som levande varelse, ung som gammal. 
Det är dags att träffa professor Lunatus igen och höra honom berätta 
vad som är viktigt att veta om tidens gång. I olika avsnitt får du veta mer 
om Sebastians dag, högtider, mått, årstider, klockor och mycket mer…

Produktionsland: Tyskland
Längd: 40 min  Från: 7 år  
Ämne: Fysik
Filmnr: 1354   Svenskt tal

Vulkaner 
Dags att träffa den kloke professorn igen och få lära sig mer om hur vul-
kaner fungerar! För vulkanutbrott är verkligen ingen lek – det är mäktiga 
krafter som samverkar när ett vulkanutbrott blir till. Men visste du att det 
finns olika sorters vulkaner? Eller vad en hetfläck är? Dessa och många 
andra frågor får du svar på i filmen.

Produktionsland: Tyskland 
Längd: 32 min  Från: 7 år  
Ämne: Biologi, Fysik/Kemi, Geografi
Filmnr: 1323   Svenskt tal

Elektrisk ström 
Vår värld är laddad av mängder partiklar som kallas elektroner. Det är 
dem som gör att brödrosten funkar, lamporna tänds och magnifika blix-
tar kan uppstå. Den här filmen handlar om hur ström fungerar och mäts, 
hur man skapar den och vad man kan använda den till.

Produktionsland: Tyskland  
Längd: 31 min  Från: 10 år  
Ämne: Fysik
Filmnr: 1325   Svenskt tal

Hur fungerar en motor?
Med hjälp av en motor släpps stora krafter lösa och vi kan åka fort, fort! 
Nu är det dags för professor Lunatus att förklara för små som stora hur 
en motor fungerar. Du får veta mer om motorns olika delar och de fyra 
takterna. Men också om vilka olika slags motorer det finns och mer om 
uppfinnarna bakom dem.

Produktionsland: Tyskland 
Längd: 16 min  Från: 7 år  
Ämne: Teknik, Fysik
Filmnr: 1353   Svenskt tal

De fyra elementen 
De gamla tänkarna som utvecklade elementläran visste inte så mycket 
om molekyler, atomer, elektroner osv. Den här filmen vill göra er mer 
uppmärksamma på alla de olika former som energi kan ha i naturen. Hela 
världen är full av energi. Och den energin stöter ni på varje dag i naturen 
– i eld, vatten, luft och jord.

Produktionsland: Tyskland 
Längd: 30 min  Från: 8 år  
Ämne: Fysik, Kemi
Filmnr: 1308   Svenskt tal

Ljud och hörsel 
Vad är ljud? Hur uppstår det? I filmen får vi lära oss mer om ljudet i vår 
omvärld. Ljud skapar sinnesintryck som vi uppfattar med vår hörsel. Vi 
går igenom ljudvågor, trumhinnan, hörselbenen och hörselsnäckan med 
mera.

Produktionsland: Tyskland 
Längd: 20 min  Från: 10 år  
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 1369   Svenskt tal

Vår kropp 
I filmen får vi lära oss allt om huden, skelettet, våra muskler, matspjälk-
ningssystemet, blodomloppet, lungorna och sist men inte minst vårt 
nervsystem och våra sinnen.

Produktionsland: Tyskland
Längd: 26 min  Från: 10 år  
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 1368  Svenskt tal
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