Materialeliste til de seks øvelser
HUSK! Vælg kun fire!
1.

BIND EN SLIPSEKNUDE

4.

MEDICINSORTERINGSOPGAVE



3 slips



4 pilleglas med piller



En vejledning



Latexhandsker



Kopi af side 17



Doseringsæsker



Medicinskema



Kopi af side 20 - 21

2.

SAMLING AF TASTATUR



Et stk. tastatur



En skruetrækker

5.

DE 4 GRUNDSMAGE



En vejledning



Skema med grundsmage



Kopi af side 18



Brikker med mad og drikke



Kopi af side 22 - 23

3.

BYG EN TRÆTRAPPE



En sav



En tommestok



En blyant

6.



SERVIETFOLDNING
Servietter
Kopi af side 24 – 25



Et stykke træ (19x100) på 110 cm.



En skærekasse



En hammer



Søm med hoved 16x35



En beskyttelsesplade (for ikke at save
i bordet) 60 x 80 cm



2 skruetvinger til at spænde
beskyttelsespladen fast til bordet.



Kopi af side 19
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Kontor, handel og forretningsservice

BIND EN SLIPSEKNUDE

1.



Følg instruktionerne på tegningen nedenfor



Bind slipseknuden på din klassekammerat



Når alle på holdet har et korrekt bundet slips om halsen, er opgaven løst.

17

Kontor, handel og forretningsservice

2.

SAMLING AF TASTATUR



Sæt alle bogstaver rigtigt på plads



Hvis en tast sættes forkert, kan den tages af med en skruetrækker



Når alle tasterne er sat på plads, skal opgaven godkendes, inden I går videre
til næste opgave
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Teknologi, byggeri og transport

BYG EN TRÆTRAPPE

3.

Placér træet i skærekassen,
som vist på billedet.
Sav følgende 6 stykker træ:







1 stk. på 20 cm
1 stk. på 18 cm
1 stk. på 16 cm
1 stk. på 14 cm
1 stk. på 12 cm
1 stk. på 10 cm



Start med at slå træstykket på 18
cm ovenpå træstykket på 20 cm
Der skal 4 søm i hvert stykke træ
Træet skal placeres på midten,
så der er 1 cm luft i hver ende
Se billedet







Når alle træstykkerne er slået fast
i en pyramide, og opgaven er
godkendt, kan I gå videre til næste
øvelse
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Omsorg, sundhed og pædagogik

MEDICINSORTERING

4.

Stil alle delene frem som vist på billedet.
I skal bruge:





et medicinskema
handsker
fire medicinpræparater
doseringsæsker



I SKAL bruge handsker, når I hælder
medicin op



Dosér medicinen efter listen



Når medicinen er doseret, ser det ud
som på billedet



Der er medicin tilbage i glassene



Opgaven skal godkendes, inden I går
videre til næste opgave
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MEDICINSKEMA
- ANNA HANSEN, 240829-1234

LÆGEMIDDEL

Kl. 8

Kl. 12

Kl 17

Kl 22

MEDICIN FOR

Tablet Pamol á 500 mg, 1 gram
x 4 dagligt

2

2

2

2

Smertestillende

Tablet multi-tabs , 1 stk dagligt

1

Kosttilskud

Tablet hjertemagnyl á 150 mg,
1 stk dagligt

1

Blodfortyndende

Tablet Centyl m. KCl, 1 tablet x
2 dagligt

1

1
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Vanddrivende

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

5.

DE FIRE GRUNDSMAGE

Fordel brikkerne i skemaet, ud fra hvilken smag de har: surt, sødt, bittert
eller salt.

SURT = 5 brikker, SØDT = 4 brikker, BITTERT = 5 brikker, SALT = 4 brikker
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser

5.

DE FIRE GRUNDSMAGE

Når alle brikker er fordelt, ser det ud som på billedet:

Tip: Stil evt. smagsprøver frem ved denne opgave.
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser

6.

SERVIETFOLDNING

(Tre servietter pr. gruppe)
Fold servietten på midten, fra
venstre mod højre.

Fat højre hjørne af øverste lag,
og fold det diagonalt – op mod
venstre hjørne.

Gør det samme med næste
lag, men stop et lille stykke
før de sidst foldede lag.
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser

6.

SERVIETFOLDNING

Gør det samme med de
resterende lag.

Efter det sidste lag er foldet,
foldes de to vinger bagom, som
vist på tegningen.

Det færdige resultat.
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