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Hvad bruger elektricitet?

1. I skal ved hjælp af en ipad tage billeder af så mange ting I kan der på en eller anden måde bruger elektricitet
2. I har 20 minutter
3. Upload gerne jeres billeder til Google Drive: N/T - Elektricitet-alle-vegne
4. Opsamling

Læs følgende artikel på naturogtekfaget.dk: Elektricitet

Mål og begreber

Hvorfor skal vi have et emne om elektricitet?

• Du har viden om hvad i din hverdag der bruger elektricitet
• Du har viden om hvordan elektriske kredsløb virker
• Du kan kan lave elektriske kredsløb ud fra enkle diagrammer
• Du har viden om hvad volt er

Kredsløb og elektricitet

1. Strømmen (elektronerne) løber fra minus-enden til plus
2. For at pæren kan lyse skal der være forbindelse mellem de to ender

Lygter og batterier

• Vi læser side 42 og 43 i bogen

Opsamling

• Hvad skal der til for at et elektrisk fungere?
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http://www.naturteknikfaget.dk/indskoling/teknik/el/elektricitet/
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