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Tilpasninger - form og funktion
Beskrivelse
Hvorfor ser dyrene ud som de gør, hvor lever de, og hvordan genkender vi dem?
Vi kigger på dyrene i børnehøjde, og giver eleverne svar på spørgsmål som “hvorfor er rødspætten helt flad?" eller "hvordan
kan det være, at hummeren har to forskellige kløer?".
Vi stiller spørgsmålene til eleverne, når vi kigger på dyrene og undersøger, hvordan man overlever i det blå ocean.
Form og funktion hænger ofte sammen i dyreriget, og vi har mange gode eksempler i vores udstilling. Når vi har kigget på,
hvordan de forskellige dyr har tilpasset sig livet i havet, skal vi selv finde eksempler på sjove tilpasninger.
Til slut går vi i skolelaboratoriet, hvor vi stikker snude og fingre i en makrel eller en sild. Her kan vi komme helt tæt på, når vi
dissekerer fisken og kigger på dens fantastiske tilpasninger!

Formål
Til "Tilpasninger - form og funktion" lærer eleverne blandt andet (tilpasset klassetrin):
At undersøge dyrs tilpasninger til naturen
Om dyrs levesteder og livsbetingelser
Om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
At forklare organismers tilpasning til levesteder
Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa

Praktisk information
Udbyder
Kattegatcentret
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
4. - 10. klasse
Børn og unge med særlige behov
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
1.5 time
Pris
Se prisen her
ULF i Aarhus støtter ikke dette forløb økonomisk
Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Fag
1

Biologi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tlf. 87 58 05 11
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Kattegatcentret
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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