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FORORD

Som introduktion til arbejdet med lego wedo 2.0 bliver eleverne stillet overfor en
problemstilling hvor de skal styre vand i forhold til forskellige nedbørsmønstre. De skal bygge
en sluseport, og undersøge og iagttage, hvad der sker.

Den efterfølgende dag skal børnene i gang med selv at opfinde deres egen robot, hvor de
tager udgangspunkt i det de har lært dagen før. De skal bruge de grundlæggende funktioner
som robotten har:

Elevene skal undersøge og iagttage, og formulere løsningsforslag.

Udfra deres løsningsforslag, arbejder de med at bygge modeller som en kopi af virkeligheden.
Det er vigtigt at de har fokus på at forbedre deres modeller, samt nytænkende ideer til en
virkelig problemstilling.

Undervejs i forløbet dokumenterer eleverne deres arbejde og deler deres idéer i en
videologbog.

Der arbejdes gennem hele forløbet med de 4 naturfaglige kompetencer:

- undersøgelseskompetence

- modelleringskompetence

- perspektiveringskompetence

- kommunikationskompetence

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

UGEPLAN

MANDAG D. 25/9

Intro til vand

Der bliver i alle klasser talt om emnet vand - med udgangspunkt i de delemner om vand som
de enkelte klasser arbejder med.

Det grundlæggende værdisæt i FLL er blandt andet det, der skiller projektet ud fra andre
naturvidenskabelige projekter:

Vi er et hold
Vi arbejder sammen for at finde løsninger 
Vi lærer sammen
Vi er gode "konkurrenter" 
Vi er hjælpsomme, søde og viser respekt for andre
Vi er alle vindere
Vi har det SJOVT!

Faktisk bog - vandets kredsløb læst i uge 38
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Vandets kredsløb

Vandets kredsøb - forklaring

Byg Milorobotten efter en "opskrift"

Forsøg med vand - efter middag

Hver dag kl ca. 13:00 afsluttes med at eleverne filmer deres logbog ud fra spørgsmålene:

Hvad har I lavet?

Hvad har I lært?

Hvordan er det gået med jeres samarbejde?

Vi har en samtale med børnene om hvordan de kan præsentere deres robot. Det kan være
planche, talekort, bookcreator.

Vi løser opgaverne til faktisk bogen "vand" side 1, 5, 7, 8, 9, 11, og 12

forsøg med fortætning
forsøg med luft og fortætning

TIRSDAG D. 26/9

Vi starter med at se en lille filmsekvens for at inspirere og pejle os ind på vores emne.

Vi arbejder med at programmere vores byggede figurer. Vi eksperimenterer og får robotten til
at bevæge sig på forskellig vis.

Vi får et fokus indenfor vand-temaet:

2.A. skal opfinde, bygge og programmere robotter, der spiller med i en proces i at samle
plastik op fra havet.

2.B. skal opfinde, bygge og programmere robotter, der spiller med i en situation hvor der er
for lidt vand.

2.C. skal opfinde, bygge og programmere robotter, der spiller med i en situation hvor der er
for . meget vand - eller at skulle styre vand

2.D. skal opfinde, bygge og programmere robotter, der spiller med i en situation, når vand
fungerer som energikilde eller er "på arbejde" for mennesker.

Filme logbøger

Alle elever skal køre deres robot på en lille bane af karton

Energiforsyning…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630835/damp-bliver-til-vand.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630840/blokke-tjekliste-a4-til-klassen.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630841/oversigt-enheds-input-og-skaermblokke-a3-til-klassen.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630842/oversigt-motorblokke-a3-til-klassen.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630843/oversigt-start-og-sensorblokke-a3-til-klassen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EiXWI3nbf2w
https://www.youtube.com/watch?v=EiXWI3nbf2w
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Simon & Squid

ONSDAG D. 27/9

Vi starter dagen med en lille filmsekvens.

I dag skal vi arbejde videre med bygning og programmering af vores opfindelser.

Alle laver en Book creator bog om deres opfindelse samt viden om vand.

Der laves plancher med fakta om vand og deres robotter.

Filme logbog.

TORSDAG

Vi starter dagen med en lille filmsekvens.

Vi inviterer forældre/bedsteforældre til at komme og se vores opfindelser.

FREDAG

I dag skal vi vise Britta og Dorthe vores opfindelser og vi får medalje.

Så begynder vi at rydde op.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

INTRODUKTION TIL FORLØBET

Faktisk - vand

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

RESSOURCER

Plastik-industriens hjemmeside

Findes der en ø af plast i
Stillehavet?
Ofte hører man om affaldsøer eller
øer af plastik i verdenshavene. Der er
dog langt fra tale om deciderede øer,
men områder hvor koncentrationen af

vandets kredsløb

Simon & Squid …

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630844/faktisk-vand-opgaver.pdf
https://plast.dk/findes-der-en-oe-af-plast-i-stillehavet/
https://www.youtube.com/watch?v=-5FWnnv-tJE
https://www.youtube.com/watch?v=-5FWnnv-tJE
https://www.youtube.com/watch?v=YvlZHCxjfEo
https://www.youtube.com/watch?v=YvlZHCxjfEo
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Programmering - send besked

plast er højere end andre steder i
havene.

Plastik i havet

https://nordeniskolen.org/da/klima-natur/plastik-
i-havet/
Ingen information tilgængelig.

OPGAVE OM PLASTIK

Alle børn skal ud i den frie natur, og samler så meget plastik og andre unedbrydelige
materialer.

MB og BI går en tur med 2.a tirsdag i 2 modul

Tjekliste

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

SELVEVALUERING

Skriv 5 ting du lært om dit enme.

SELVEVALUERING

  1: Jeg har hjulpet til med, at min gruppe har fundet på
en god løsning.

  2: Jeg har lært at programmere vores robot.

  3: Jeg har lært om mit emne.

SELVEVALUERING

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630849/full/program.jpg
https://plast.dk/findes-der-en-oe-af-plast-i-stillehavet/
https://nordeniskolen.org/da/klima-natur/plastik-i-havet/
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6630848/blokke-tjekliste.pdf


4/10/2017 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/1626058 5/5

KAPITEL FÆRDIG


