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Dagsorden

Mål & begreber

Planter

Dyr

Baggrund

Hvorfor er der ikke lige så mange ræve som mus?

Fødekæde

Fødenet

Baggrund/opgave

Noter

Sidste gang

Mål og begreber

• kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer,
herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse

• give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til
føde, næringssto�er, vand, oxygen og temperatur

• gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer

Planter

Hvad har planter brug for?

Skriv jeres forslag på tavlen

Dyr

Hvad har dyr brug for?

Hvad har alle dyr til fælles?

Baggrund

• Læs s. 24-27 og løs opgaverne dertil. (Kopiark)
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Hvorfor er der ikke lige så mange ræve som mus?

Fødekæde 1/2

Fødekæde 2/2

Fødenet

Baggrund og opgave

Læs s. 24-30

Arbejd med de sidste opgaver

• Skriv mindst 5 spørgsmål med svar til kapitlet
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