
Du skal lave et produkt, der viser fakta om atoller. 

Du må selv bestemme, hvordan du viser det. 

 

Du skal vise: 

1) Hvordan opstår en atol? 

2) Fakta om Marshall-øerne, som du hører om i filmen. 

3) Hvilke konsekvenser har klimaforandringerne på Marshalløerne? 

4) Andre atoller i verden 

 

Mulige kilder:  
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Geomorfologi_og_kysttyper/atol  

https://www.globalis.dk/Lande/Marshalloeerne  

https://da.ripleybelieves.com/largest-atolls-in-world-2244  

Dit produkt skal afleveres som en  

fil, et foto eller en film. 

 

Du skal aflevere på Min Uddannelse 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Geomorfologi_og_kysttyper/atol
https://www.globalis.dk/Lande/Marshalloeerne
https://da.ripleybelieves.com/largest-atolls-in-world-2244


Du skal fortælle om blåhvalen på video. 

1) Imens du ser filmen, skal du notere fakta om blåhvalen 

2) Når du har set filmen, skal du finde flere oplysninger om blåhvalen. 

3) Skriv MINDST 8 faktaoplysninger på ordkort eller lær dem udendad. 

4) GÅ UDENFOR - lav en opstilling, som viser, hvor stor en blåhval er.  

Vis det med havemøbler, sko, grene, eller hvad du finder på. 

5) Optag en video, imens du viser og går omkring din opstilling. Fortæl om de fakta 

du har fundet.  

Videoen må gerne redigeres, så den bliver lynskarp. 

Når videoen er færdig, skal du lægge den på Min Uddanelse.  



Du skal lære et nyt program på PC.  

Du skal selv sætte dig ind i, hvordan programmet virker. 

Du skal lave en ”info-grafik” om ”Stillehavet” 

1) Tag noter, imens du ser filmen.  

Du skal udvælge spændende fakta om Stillehavet, som du vil fortælle 

om i din INFO-GRAFIK 

2) Du må gerne søge yderligere viden - eller uddybende viden, om de 

ting, du gerne vil formidle 

3) Gå til hjemmesiden https://www.canva.com/  

Opret dig som bruger og undersøg brugerfladen 

4) Skriv ”infografik” i søgefeltet og vælg en infografik-skabelon, du vil 

bruge. Der skal være plads til alle dine fakta 

5) Lav en flot info-grafik med dine EGNE billeder og dine EGNE tekster. 

Gem den som en JPEG-fil eller som en PDF-fil. 

6) Upload din fil i Min Uddannelse 

 

Du skal kunne løse denne opgave på egen hånd.  

Ellers skal du vælge en anden opgave.  

Du skal kunne lære dig selv at bruge programmet. 

https://www.canva.com/

