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Noter

Sidste gang

Mål for forløbet

• I skal kunne lave et forsøg hvor I undersøger en forventning
• I skal kende til enkelte centrale naturvidenskabelige begivenheder/udviklinger
• I skal kunne fortælle om jeres egne opdagelse/undersøgelser
• I skal kunne undersøge bænkebideres tilpasninger til naturen

• Naturvidenskab i historien
• Naturvidenskab som metode
• Undersøgelser
• Eksperimenter
• Leonardo da Vinci
• Isaac Newton
• Verdensbilleder

Indsamling af bænkebidere

Vi skal på udkanten og indsamle bænkebidere til vores forsøg. Først og fremmest er det vigtigt at vi passer på
bænkebiderene, de må ikke lide unødig overlast! I skal starte med at tage en fotobakke og lægge jord og visne blade
der i. Derefter skal I samle ca. 10-15 bænkebidere, husk på hvad I har læst om bænkebidere og hvor de opholder sig.
Vi fordeler senere bænkebiderne i mellem os, så de enkelte grupper har nogenlunde lige mange hver især.

Efter indsamlingen går vi tilbage til klasselokalet.

Færdiggørelse af undersøgelse/forsøg

1. Find hvad I skrev ned i sidste uge om jeres bænkebiderforsøg
2. Skriv/tegn forsøgsbeskrivelsen færdig
3. Skriv de ting ned som I har brug for til at lave undersøgelsen og a�ever det til læreren
4. Husk at skrive hvad I gerne vil �nde ud af
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Opstilling af forsøg

1. Brug jeres forsøgsbeskrivelsen til at stille jeres forsøg op
2. Husk spørge hvis der er noget I mangler

Opgave

Copyright

© 2018 Mikkel Kristiansen.

Dette værk er under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens. Besøg http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/ for at se en kopi af licensen.

Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

“Porcellio scaber and Oniscus asellus - Zalné20070205” by Pudding4brains - Own work. Licensed under Public Domain
via Wikimedia Commons.
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