På sporet af letbanen

- nyt digitalt undervisningsmateriale
Savner du et solidt online undervisningsmateriale for 7.-9. klasse, der er
virkelighedsnært og endda lokalt? Så er det nu, du og din klasse skal prøve
Odense Letbanes nye digitale univers.
Med afsæt i fagene biologi, dansk, fysik/kemi, geografi, historie og samfundsfag
har Odense Letbane nu præmiere på et nyt digitalt undervisningsmateriale for
udskolingen, der er udarbejdet i samarbejde med Alinea. Materialet ligger på
Alineas fagportaler for biologi og geografi.
Materialet er lavet som led i Odense Letbanes trafiksikkerhedskampagne
’Se letbanen i øjnene’, der skal gøre byen
opmærksom på letbanetogene, der er nye
og ukendte trafikanter i byen og som snart
begynder at køre testkørsel i Odense.
7.-9. klasse er udvalgt som målgruppe da
netop denne gruppe er de mest udsatte i
trafikken statistisk set.
Undervisningsmaterialet giver eleverne vigtig viden i forhold til trafiksikkerhed.
Derudover formidler materialet grundlæggende viden om, hvad en letbane er og
hvorfor Odense skal have en letbane via en række forskellige opgaver, hvor
eleverne enkeltvis, i par og på klassen læser, diskuterer, digter, laver forsøg,
laver podcasts, mockups og meget mere.

Se letbanen
i øjnene
Du kan ikke høre den,
før den er der

Læs mere om din sikkerhed på seletbanen.dk

KONKURRENCE: Lav et slogan og vind
brunsviger og goodiebags til hele klassen!
Som et ekstra element i undervisningsmaterialet, kan eleverne være med til at vinde præmier til hele
klassen, hvis de udvikler et slogan, om hvordan man skal bevæge sig trafiksikkert omkring letbanen.
Hop ind i kapitel 2 i undervisningsmaterialet på www.alinea.dk og læs mere om opgaven.
Send jeres slogans til sbch@odenseletbane.dk senest mandag 1. februar 2021, hvor I noterer slogan,
klasse, skole og kontaktlærer - så deltager I i konkurrencen om brunsviger og goodiebags til tre klasser.
De tre vinder-klasser får direkte besked på mail - og bliver offentliggjort på seletbanen.dk

Kontakt:
Odense Letbane, Søren Balle Christiansen,
+45 51 46 42 08. sbch@odenseletbane.dk

