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Fra bund til mund
Beskrivelse
Hvordan tilbereder man en strandkrabbe over bål – og kan man pifte retten op med tang? I vores undervisningsforløb ”Fra
bund til mund” tilbereder vi vores egen mad i bedste ”Nak & Æd”-stil!
Dette undervisningsforløb giver en enestående mulighed for at undersøge og blive kloge på den mad, vi spiser. Vi tænder op
i bålkomfurerne og tilbereder en lækker havsuppe. Undervejs bliver vi klogere på nogle af de danske havdyr samt deres
levevis og tilpasninger. Og måske kan man endda overvinde sin frygt og holde en levende krabbe!
Der er udviklet tre forskellige forløb:
Forløb til 5.-9. klasse med fokus på fysiologi og fødekæder
Forløb til 6.-10. klasse med fokus på madkundskab
Forløb til børnehavebørn
Se mere på Kattegatcentrets hjemmeside.

Formål
I forløbet "Fra bund til mund" lærer eleverne fælgende...
hvor maden kommer fra
at tilberede mad på bål
om dyrenes anatomi og tilpasninger
om fødekæder, sundhed og bæredygtighed
Video

Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa

Praktisk information
1

Udbyder
Kattegatcentret
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
5. - 10. klasse
Børn og unge med særlige behov
Antal
28
Periode
01.05.2018 - 30.09.2023
Varighed
4 timer
Varigheden afhænger af målgruppe og gruppestørrelse. Se mere på Kattegatcentrets hjemmeside
Pris
Prisen afhænger af målgruppe og gruppestørrelse. Se mere på Kattegatcentrets hjemmeside
ULF i Aarhus støtter ikke dette forløb.
Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Trivsel, fællesskab og mobning
Tværfaglige tilbud
Fag
Biologi
Madkundskab
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 *

2

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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