
Opsamling: bænkebidere nt, 4.klasse

Forsøg: bænkebidere

Dagsorden

Mål & begreber

Færdiggørelse af forsøg

Opsamling på forsøget

Hvad har I lært om forsøg?

Noter

Sidste gang

• Opgave

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

Færdiggørelse af forsøget

2. Find jeres forsøgsbeskrivelse og jeres forsøg
3. Skriv ned hvad I ser
4. Tag et billede af jeres forsøg og gem det i google-drive

Opsamling på forsøget

1. Skriv en beskrivelsen af forsøget ind i jeres a�everingsmappe på google-drive
2. Sæt jeres foto af forsøget ind
3. Beskriv hvad I har lært af forsøget

Opgaven skal min. være en halv side lang
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http://www.mkuv.dk/opgaver/nt/4/nt-hvordan-ved-vi-at-noget-er-rigtigt.pdf


Opsamling på det at lave forsøg

• Hvad har I lært om at lave forsøg?
• Hvad vil I gøre anderledes en anden gang?
• Hvad skal jeg som lærer lave anderledes en anden gang.

Et nyt forsøg. . .

• Se på på den padlet I lavede første gang, hvilke forsøg kunne I tænke jer at lave nu?
• Tænk gerne I forhold til hvordan, hvad og hvorfor I vil lave forsøget.
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