7. Dammen
Nere vid dammen finns en brygga och soliga dagar är det en fin plats att äta
medhavd fika på. Man kan undersöka vilket skräp som hamnat i dammen och
fundera på var det kommer ifrån. Ta gärna med naturböcker för att kunna
artbestämma växter och djur.

Aktiviteter och interaktioner
Nedan föreslagna aktiviteter och interaktioner är tänkta att kunna användas som
lektionsmaterial på plats på Hyllie Vattenpark.


Finns det något skräp i dammen? Något som inte skulle ha hamnat där från
början? Hur har skräpet hamnat där?



Diskutera med eleverna hur avfall som hamnar på fel ställe i naturen påverkar
miljön. Vad får det för konsekvenser på kort- respektive lång sikt?



Ta gärna med naturböcker för att artbestämma växter och djur

Kopplingar till läroplanen


Läroplan för grundskolan, 2011: 2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön
som miljön i ett vidare perspektiv



Läroplan för grundskolan, 2011: 2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska ha
fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling



Läroplan för grundskolan, 2011: 2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,
miljön och samhället



Kursplan biologi (2011)

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins
begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med
erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och
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framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Tips på förberedande aktiviteter innan besöket
Nedan finns förslag på övningar med koppling till vattenrören att göra i klassrummet
innan besök på Hyllie vattenpark.


Läs om livet i en damm



Prata om vilka mytologiska sagoväsen som kopplats till vatten



Låt eleverna skriva ”En skräphistoria” om hur ett skräp uppstått och om dess
resa i livet. Kanske hamnar skräpet på rätt plats (återvinningen)? Kanske
hamnar skräpet på helt fel plats (t.ex. dammen, havet)?
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