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NT - hvad er det?

• Tal med din sidemakker om hvad I har lavet i N/T og tænker, man skal lære i N/T

NT - årsplan

Solen

• Hvad er solen (lavet af)?
• Hvad gør den?
• Hvad ville der ske hvis den fra det ene øjeblik til det andet forsvandt?

.

Solens energi

• Vi læser. 4-5 i Kredsløb 2

Forsøg 1

I skal i jeres grupper finde det varmeste og koldeste sted på skolen udenfor. I må prøve 2 forskellige steder
til hver af forsøgene:

1. Find et sted (det må ikke være direkte i solen)
2. Stil/læg termometret ned
3. Lad det være i 3 minutter: tæl til 60 tre gange.
4. Skriv ned i hæftet hvor I målte temperaturen og hvad temperaturen var før og efter i målte.
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http://mkuv.dk/aarsplaner/NT-3-aarsplan.html


Fødekæde

Simpel fødekæde

Fiskeørn

Gedde

Brasen

Daphnie

Alger

• Vi læser s. 6-7 i bogen

Karse

Karsen vandes som normalt og forsøget forløber over en uge.

Karse i mørke

• Hvad tror I der sker?

Karse i lys

• Hvad tror I der sker?

Lektier

Ingen
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