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Introduktion og mobiltelefoner
Dagsorden

Mål

Begreber

Hvor bruger vi teknologi i hverdagen?

Introduktion til Xplore 4

Vores tekniske apparater bruger for meget strøm

Mobiltelefon

Opsamling

Noter

Mål
• Hvor vi bruger teknologi i hverdagen
• Hvordan en stregkode og en scanner fungerer
• Hvad et exo-skelet er
• Hvordan man kan kode.
• Hvordan en mobiltelefon kan være opbygget

Begreber
• Vi arbejder videre med vores ordbog på google docs. Hver gang vi møder et nyt eller svært ord skriver vi det

ind i ordbogen. Husk at spørge om hjælp!

Hvor bruger vi teknologi i hverdagen?

Introduktion til Xplore
• link til Xplore og emnet i Google Classrooms

Vores tekniske apparater bruger for meget strøm
• Læs baggrundsteksten
• Løs opgaven “Hvordan kan du spare på strømmen?”

Mobiltelefon
• Læs baggrundsteksten “Mobil-telefon”
• Læs baggrundsteksten “Hvad er der inden i en mobil-telefon?”
• Løs opgaven “Inden i en mobiltelefon”, brug kopiarket og sakse fra bagerst i klassen.
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Opsamling på dagens undervisning
• Hvad har vi arbejdet med i dag?
• Hvad har du lært i dag som du ikke vidste før undervisningen?
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