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Fremtidens energi løsninger?

Dagsorden

Mål & begreber

Brainstorm

Prototyping

Opgave

Noter

Mål og begreber

• Du skal have viden om hvad drivhuse�ekten er
• Du skal ved hjælp af modeller kunne forklare drivhuse�ekten
• Du skal have viden om hvordan menneskeheden påvirker klimaet på jorden
• Du skal kunne komme med løsningsforslag til hvad vi som mennesker kan gøre for klimaet på jorden
• Du skal kunne gennemføre og evaluere et forsøg
• Du skal have kendskab til vands tilstandsformer
• Du skal kunne lave forsøg med vands tilstandsformer

Brainstorm

Prototyping

Opgave

1. I skal i jeres gruppe �nde en på løsning i forhold til vores klimaforbrug eller et sted hvor vi i vores hver dag
bruger for mange ressourcer.

2. I skal enten ved hjælp af Padlet, Scratch eller tegninger I selv laver komme med et forslag til hvordan jeres
problemstilling kan løses

3. Krav: I skal bruge vedvarende energi eller �nde på en løsning der bruger færre ressource end i dag.
4. Krav: I skal komme med en liste over materialer I tænker I skal bruge til at lave jeres prototype

Fysisk prototype

1. I skal nu omsætte jeres ide til en prototype
2. Find jeres tegninger/skitser/udkast
3. Fordel arbejdet i mellem jer
4. Tænk over hvordan de skal præsenteres for resten af klassen, skriftligt eller mundtligt?
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Fremvisning

• I skal lave en bod hvor I kan fremvise jeres op�ndelser
• Overvej om I skal give jeres op�ndelse et navn
• Giv jeres bod lidt blikfang
• I skiftes en halvdel af gangen til at vise jeres op�ndelser

Mundtlig evaluering

• Hvad har fungeret godt?
• Hvad fungeret mindre godt?
• Hvis I skulle have lært mere igennem forløbet hvad skulle så have været anderledes?
• Hvad bør laves om til næste gang jeg skal have et lignende forløb?
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