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Ekstra materiale

KAPITEL 1

TEORI VAND

Projektugen

VAND INTRODUKTION (2 LEKTIONER)

Intro

Intro til projektuge, hvordan kommer det til at forløbet

Brainstorm: Hvad ved vi om vand?

Bagefter snakker vi om

Hvor er der for meget vand?
Hvor er der for lidt vand?
Hvor bruger vi vandet i vores hverdag?

Hvorfor er det vigtigt at kunne flytte vand?

Hvor i vores hverdag flytter vi allerede vand?

Faktisk vand

Opgave 1 Hvad ved jeg om vand

Bogen side 4-9

Forsøg:

Damp fortættes
Materialer:

Elkeddel
Et grydelåg

Vejledning
Eleverne sidder, så de alle kan se læreren
Læreren står med en elkeddel, hvor vandet er ved at koge
“Fang” dampen med et grydelåg
Vis hvordan dampen fortættes på grydelåget

Snak om
At vand i naturen flytter sig som damp
At damp er luft, men kan fortættes til vand

LOGBOG

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579205/projektuge-pdf.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6359363/logbog-projektuge-39-2017.pdf
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Vandets kredsløb

Faktisk Vand
Fagbog

Opgaver til Faktisk Vand

VANDETS KREDSLØB (2 LEKTIONER)

Faktisk vand bog side 12-13

Youtube: Vandets Kredsløb (se link nedeunder)

Forsøg: Vandets kredsløb, bog: Vi undersøger vand side 10 (to voksne)

Faktisk vand opgaver side 5

FLYTNING AF VAND (2 LEKTIONER)

Faktisk vand bog side 18-27

Læs siderne og gennemgå dem sammen

Klassesnak

Hvorfor er det vigtigt at vi kan flytte vand?

For lidt vand
For meget vand
Forbrug

Vi skal bygge en robot, som kan hjælpe i udvalgt situationer ved at flytte vand.

Vandets Kredsl…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299983/full/faktisk-vand.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301054/faktisk-vand-opgaver.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8RepyG9j9pM
https://www.youtube.com/watch?v=8RepyG9j9pM
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

EVALUERING

  1: Niveau 1: 
Jeg kan skrive til dokumentationen og deltage aktivt i
fremlæggelsen

  2: Niveau 2: 
Jeg kan forklare tankerne bag robotten og dens
egenskaber

  3: Niveau 3: 
Jeg kan skrive min egen fagbog om vand

DANSK

  1: Niveau 1: 
Jeg kan bygge min robot i LEGO

  2: Niveau 2: 
Jeg kan bygge min/vores robot i LEGO WeDo 2.0 og
programmere en bevægelig del

  3: Niveau 3: 
Jeg kan sætte min/vores bevægelse ind i en række af
andre bevægelser

MATEMATIK

  1: Niveau 1: 
Jeg kan læse fagtekster om vand

  2: Niveau 2: 
Jeg kan udvælge brugbar viden om vand i læste
fagtekster

  3: Niveau 3: 
Jeg kan forklare og bruge min viden om vand i
projektarbejdet

NATUR/TEKNOLOGI

KERNEVÆRDIER
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Faktisk Vand
Skrevet af Troels Gollander, Gyldendal forlag, 1.
udgave 2010

Vi undersøger vand
Skrevet af Ruth Malling, Geografforlaget, 1. udgave
1994

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

FAGLIGT MATERIALE

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

PRAKTISK MATERIALE

Blokke tjekliste A4

Dommer tjekliste Lego WeDo

Logbog projektuge 39 2017

  1: Niveau 1: 
Jeg kan hjælpe og spørge om hjælp i din gruppe, og
være åben for alle forslag

  2: Niveau 2: 
Jeg kan hjælpe andre grupper, hvis de går i stå

  3: Niveau 3: 
Jeg kan komme med forslag til forbedringer af
andres produkt

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301517/full/img_2310.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301499/full/img_2309.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636830/blokke-tjekliste-a4.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636834/dommer-tjekliste-lego-wedo.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636836/logbog-projektuge-39-2017.pdf
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Læringsmål niveau 1

Læringsmål niveau 2

Læringsmål niveau 3

Læringsmål skema til ophæng elev

Læringsmål skema til ophæng

Oversigt enheds-, input- og skærmblokke A3

Oversigt motorblokke A3

Oversigt start- og sensorblokke A3

Projektskriv til forældrene projektuge 39 2017

Projektuge powerpoint

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

EKSTRA MATERIALE

Projektbeskrivelse
Lego WeDo

Vand - Introduktion
Der er vand overalt...

Introduktion
Der er vand overalt. Både i søer og ved
havet. Der findes også vand langt nede
i jorden. Det hedder grundvand.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636841/laeringsmal-niveau-1.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636848/laeringsmal-niveau-2.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636852/laeringsmal-niveau-3.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636856/laeringsmalskema-til-ophaeng-elev.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636889/laeringsmalskema-til-ophaeng.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636892/oversigt-enheds-input-og-skaermblokke-a3.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636901/oversigt-motorblokke-a3.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636906/oversigt-start-og-sensorblokke-a3.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636913/projektskriv-til-foraeldrene-projektuge-39-2017.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6636934/projektuge-powerpoint.pdf
https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/1PydCQ27kXKY5EeZAO9xhdSaK_6bDRRG-SQqX0nBjmTs/edit?usp=drive_web
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/introduktion/
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Vand i vores hus
Fokusord: 
grundvand 
et vandværk 
en vandmåler 
spildevand 
et rensningsanlæg

Vand i vores hus – et
undervisningsmateriale
til naturteknologi
indskoling
Der er vand mange steder i vores
huse.

Spildevand
Fokusord 
spildevand 
en kloak 
en slamsuger 
et rensningsanlæg

Spildevand – et
undervisningsmateriale
til naturteknologi
indskoling
Brugt vand fra et hus er beskidt.
Spildevand kalder man det. Men det
kan godt renses.

Vandets kredsløb
Fokusord 
et kredsløb 
damp 
varme 
regn 
grundvand

Vandets kredsløb – et
undervisningsmateriale
til naturteknologi
indskoling
Fra hav til sky. Fra sky til regn. Fra regn
til jorden. Fra jorden til havet. Det
kalder man vandets kredsløb.

http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/introduktion/
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/vand-i-vores-hus/
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/spildevand/
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/vandets-kredsloeb/
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Vandets tilstandsformer - TIL JERES FORSØG
Fokusord: 
en tilstandsform 
flydende 
en damp 
et kogepunkt 
et frysepunkt

Vandets tilstandsformer
– et
undervisningsmateriale
til naturteknologi
indskoling
Vand kan skifte form. Vidste du det?
Måske tænker du ikke over det, men is
er faktisk vand, der har skiftet form.

Faktisk Vand
Fagbog om vand

Gyldendal i-bog

Lego Wedo 2.0
Instruktioner

LEGO wedo
instruktioner
Udgiv dine videoproduktioner her

KAPITEL FÆRDIG

http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/vandets-kredsloeb/
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/vand-luft-og-vejr/vand/vandets-tilstandsformer/
http://ibog3.gyldendal.dk/?id={407F4B3D-D2AA-4149-B673-96B319225060}#/double/1/
https://www.skoletube.dk/group/LEGOwedoinstruktioner#insideplayer

