LÆRERVEILEDNING
SLIK GJENNOMFØRER DU
BEINTØFT UNDERVISNING

BEINTØFT UNDERVISNING
Beintøft undervisning består av 4 moduler. Alle modulene kan brukes hver for seg. Læreren velger
selv hvilke og hvor mange moduler som skal benyttes. Alle modulene finnes både som interaktivt
materiell som kan utføres på nettsiden til Beintøft, og som nedlastbare versjoner man kan printe ut
og bruke i klasserommet.

FAKTADEL

+

QUIZ

+

AKTIVITET

Modul 1 - Faktadel

Modul 3 - Aktivitet på skolen

Det er laget en powerpointpresentasjon

Det er laget en aktivitet til hver uke som

for hver uke, som læreren kan holde for

er relevant for ukestemaet. Aktiviteten

elevene. Her presenteres temaet for den

står beskrevet på nettsiden til Beintøft,

gjeldende uken med bilder og fakta. Fak-

men kan også lastes ned, printes ut og

tatekst til hvert bilde i powerpointen finnes i

deles ut til elevene. Det er også mulig at

et eget ark. Denne faktateksten kan brukes

bare læreren har et eksemplar, og heller

hvis ønskelig, eller lærer kan ta utgangspunkt

forklarer elevene hva de skal gjøre under

i materialet og lage noe selv. Powerpointen

aktiviteten.

som er lagt ut på hjemmesiden er redigerbar.
Dersom powerpointpresentasjonen blir for
lang, kan man spille av kortversjonen av
powerpointpresentasjonen som finnes i
videoform på nettsiden beintoft.no.

Modul 4 - Hjemmelekse
Det er laget en hjemmelekse for hver uke,
som er relevant for uketemaet. Leksen kan

Modul 2 - Quiz

lastes ned, printes og deles ut til elevene,

Det er laget en quiz for hver uke. Quizen

ipad, dersom elevene har dette. Leksen kan

kan utføres på nettsiden, eller den kan

gis i forbindelse med at det er gjennomført

lastes ned, printes og deles ut til elevene

powerpointpresentasjon, quiz og aktivitet,

i klasserommet. Elevene kan gjøre quizen

eller en eller to av disse. Leksen kan også

rett etter powerpointpresentasjonen /

gis uavhengig av de andre modulene.

videoen, eller de kan gjøre den på et annet

Læreren velger også selv om det skal gis

tidspunkt i løpet av uka.

hjemmelekser.

eller den kan sendes digitalt til bruk på

+

HJEMMELEKSE

LÆRERVEILEDNING

LÆRINGSTEMA
Hva lærer vi i de ulike ukene?
I de fire ukene med Beintøft jobber vi med ulike temaer. Her er en oversikt over hva elevene lærer om i
de forskjellige ukene. Temaene er knyttet opp mot kompetansemål i Samfunnsfag og Naturfag.
Uke 1 - Trafikk og forurensing
•

Elevene lærer om klimaendringer og
hvordan klimaet og forurensing påvirker
miljøet og hvordan dette kommer til

Uke 3 - Søppel, plast og
resirkulering
•

Elevene lærer også om trafikksikkerhet
og enkle trafikkregler.

Uke 2 - Natur og friluft
•

Elevene lærer om naturmangfold, arter,
ulike dyre- og plantearters tilpasninger
til miljø og levesteder og hvorfor vi må
sørge for at arter ikke dør ut.

•

Elevene lærer også om allemannsretten
og friluftsliv.

•

•

Elevene lærer også om plastforsøpling i
havet og om skadene søppel kan gjøre
i naturen.

Elevene lærer om hva som kjennetegner en regnskog, regnskogens mangfold,

Elevene lærer om forbruk og kildesor-

urfolk og hvorfor regnskogen er viktig

tering.

syne i nærmiljøet.
•

Uke 4 - Regnskog

for hele verden.
•

Elevene lærer også om truslene mot
regnskogen og om hva vi kan gjøre for å
bevare den.

