
 Mål for 

  Den Lille Forsker

       Bierne
 
- Jeg har været med til at filte hjerter og pynte dem til min gruppe

- Jeg har sendt mail til Tina Nielsen og fortalt om vores forskning om 
kærlighed og fællesskab

- Jeg har lært at observere og registrere på mange forskellige måde 

- Jeg har lært om hjertes funktioner i kroppen. Jeg ved hvad pulsen er og 
hvordan den skifter rytme , når jeg laver noget forskelligt 

- Jeg har lært mine kammerater i Bi- og Sommerfuglegruppen bedre at 
kende 

- Jeg har sammen med de andre Bier snakket behov og følelser for gruppen 
og lært om IOS .

- Jeg har lavet og lært om samarbejde

- Jeg har øvet mig i at skrive alle mine kammeraters navne. 

- Jeg har lært nye bogstaver, så jeg kan skrive Den Lille Forsker

DEN
LILLE
FORSKER
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  Den lille forsker

     Sommerfugle

Vi har været med til at filte hjerter og pynte dem til min gruppe

Vi har sendt mail til Tina Nielsen og fortalt om vores forskning om kærlighe 
fællesskab

Vi har lært at observere og registrere på mange forskellige måde 

Vi har tegnet et selvportræt

Vi har lært om hjertes funktioner i kroppen Jeg ved hvad pulsen er og hvordan 
den skifter rytme , når jeg laver noget forskelligt 

Vi har dissekeret fællesskabet og sat ord på med duploklodser

Vi har arbejdet med IOS, følelseskort og behovkort

Vi har selv udformet forsøg og afprøvet dem

Vi har skrevet en artikel til Den lille forsker

Vi har i yoga arbejdet med indianerstammen og fælleskabet

DEN
LILLE
FORSKER
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  Den Lille Forsker
DEN
LILLE
FORSKER

      Frøer og Egern

- Vi har tegnet et selvportræt 

- Vi har dissekeret fællesskabet og sat ord på med duploklodser

- Vi har selv udformet forsøg og afprøvet dem

- Vi har skrevet en artikel til Den Lille Forsker

-Vi har arbejdet med IOS, følelseskort og behovkort

- Vi har lært at observere og registrere på mange forskellige måder
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  Den Lille Forsker

     Bævere og Grævlinge
- Jeg har undersøgt og eksperimenteret med hvad Fællesskab betyder.

- Jeg har arbejdet med hvad det vil sige at forske.

- Jeg har observeret, analyseret, samlet og vurdereret. 

- Jeg har arbejdet med IOS, følelseskort og behovskort.

- Jeg har skrevet, tegnet, forklaret om vores undersøgelser til fagbladet 
Den lille forsker.

- Jeg er blevet klogere på hvad fællesskab er.

DEN
LILLE
FORSKER



      Nybyggere
- Jeg har fået nogle værktøjer, der kan styrke min idéfase og hjælpe mig 
med at få de gode og meningsfulde ideér

-  Jeg har fundet en modtager af mit projekt og fået afleveret projektet 
til modtageren

- Jeg har kontaktet en ekspert uden for skolen, og fået hjælp derfra

- Jeg har søgt og fundet viden og inspiration fra biblioteket

- Jeg har produceret et videnspapir, med baggrundsviden om mit pro-
jekt

- Jeg er blevet bedre til at lave en realistisk projektplan, som jeg kan 
gennemføre.

- Jeg er blevet bedre til at lave og bruge en tidsplan 

- Jeg har løbende skrevet i min projektrapport, mindst 1 gang om ugen 

- Jeg har fået en forståelse af min egen proces og kan beskrive hvornår 
jeg har været i hvilke projektfaser
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  Nybyggerprojekt # 2


