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Noter

Sidste gang

Mål og begreber 1/2
• Hvorfor skal I have et emne om krop og kost?
• Hvad tænker I der kunne være mål for forløbet “Krop og kost”?
• Hvad vil det sige at være sund?

Gå på Google Classroom, �nd N/T og lektien/opgaven: Krop og kost - introduktion.

Mål og begreber 2/2
• Du skal kende menneskets sanser
• Du skal kende til kosts påvirkning af kroppen
• Du skal kende til motions påvirkning af kroppen
• Du skal kunne bruge modeller til at forklare kroppens opbygning
• Du skal kunne opstille og gennemføre forsøg inden for delemnet “krop”

Kan vi det uden lyd?

I må ikke tale sammen:
• Stil jer på række efter alder, fødselsdagsmåneder, højde eller køn.
• Placer jer i klassens hjørner ud fra øjenfarve, hårfarve eller farver på tøjet.
• I skal kun røre gulvet med 15 fødder og 13 hænder osv.

Legen er fundet på følgende addresse

Kroppen, hud og celler
• Vi læser s. 4-5
• Vi læser s. 6-7

1. Brug jeres N/T-notatark (�nd det evt. i Google classroom) til at skrive vigtige ord ned, eller ord som I har brug
for forklaring på.
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http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/464161/ssib_bevaegelsespauser_low.pdf
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