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Noter
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Krop, kost og kondi

Din fantastiske krop (4)

Opsamling

Mål og begreber

• Du skal kende menneskets sanser
• Du skal have viden om sanseorganerne
• Du skal kende til kosts påvirkning af kroppen
• Du skal kende til motions påvirkning af kroppen
• Du skal have viden om forkølelse
• Du skal kunne bruge modeller til at forklare kroppens opbygning
• Du skal kunne opstille og gennemføre forsøg inden for delemnet “krop”

Musklers opbygning

Muskler og skelet

Muskeltyper

• Glat muskulatur

– Blodkarrernes vægge
– Omkring de indre organer
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• Skeletmuskulatur

– Tværstribede �bre
– Fæstet på skelettet
– Villede bevægelser

• Hjertemuskulatur

– Ligner skeletmuskulaturen
– Ikke kontrolleret af viljen

Krop, kost og læsning

• Vi læser s. 12-13

Muskel under sterolup

1. Skær et stykke kød ud, ca. 1x1cm.
2. Mas det lidt
3. Placer det i petriskålen i steroluppen
4. Stil skarpt
5. Tegn hvad du ser

Skelettet

Knogle

Knæet/hængselled

• Drejeled

– Albue

• Glideled

– Håndroden

• Kugleled

– Hofte

• Hængselled

– Knæ

Krop, kost og læsning

• Vi læser s. 14-17
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Din fastiske krop (4)

Opsamling

• Hvad kan muskler?
• Hvad er deres formål?
• Hvad er skelettets formål?
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