Forløbsplan kap. 14 DET HUL AF LYS, Verdensmål 14 Livet i havet
Lektion 1:
1. (5 min.) Introduktion til forløb
2. (20 min.) Ud i naturen - podcast
-

Medbring telefon, høretelefoner, printet uddrag af Fiskerne, Hans Kirk (1928), papir og blyant

-

Bevæg jer ud i naturen (ved havet, søen, skoven, parken, marken…) og find dig et roligt sted

-

Mens I går - lyt til podcasten “Livet i havet”
Indhold:
o Oplæsning af “Dialog for to uden sko”
o Dialog/samtale om verdensmål 14: livet i havet + klimaforandringer

3. (10 min.) Skriveøvelse 1
- Nedskriv i stikordsform:
o Hvilke tegn på klimaforandringer nævnes i kapitlet “Dialog for to uden sko”?
o Hvilke konkrete ord og handlinger udtrykker, at vi lever i en klimakrise?
4. (10 min.) Skriveøvelse 2
- Sanseindtryksøvelse i naturen - observer og noter:
o Hvad ser, mærker, dufter, hører, smager du?
o Hvilke tegn på klimaforandringer observerer du der, hvor du befinder dig?
5. (20 min.) Læs uddraget af Fiskerne, Hans Kirk (1928) (20 min.)
- Overvej og besvar følgende spørgsmål:
o Hvilken rolle spiller havet for familien?
o Hvordan kan du perspektivere Fiskerne til FN's 14. verdensmål samt til “Dialog for to
uden sko” på baggrund af den viden, du allerede har fået?

Hans Kirk, Fiskerne (1928), uddrag:

6. Vend tilbage til skolen + opsamling
- Hvad fik I ud af podcasten og skriveøvelserne?
- Alle samler og gemmer deres noter til næste lektion

Lektion 2:
1. (5 min.) Start + plan for lektionen
- PP-Introduktion til podcast i dansk (15 min.)
- Produktion af egen podcast (75 min.)
2. (15 min.) Læreren introducerer præsentationen ”Podcast i danskfaget”
3. (70 min.) Eleverne producerer deres egen podcast - formidling/opsamlingsopgave
- På baggrund af podcasten ”Livet i havet”, elevernes viden om det 14. verdensmål, skriveøvelse
1+2 og perspektiveringen til perspektivteksten Fiskerne producerer eleverne nu deres egen
podcast.

