
FAG 
Natur og Teknologi

KLASSE 
0.-3. klasse

MATERIALER 
Frø, blomsterstande og lignende
Mælkekartoner og potter, jord

Gro&Grøn 
Gro&Grøn er en langtidsaktivitet, hvor eleverne selv planter, sår og genbruger 
forskelligt grønt, dyrker det og ser det vokse. 
Aktiviteten åbner mulighed for samtaler og leg med at dyrke selv, genbruge 
og begrænse det, vi smider ud. 

SÅDAN GØR I

1. Indkøb eller indsaml frø til karse, æblekerne, avocdosten, rødbedeblade, hvidløg,
gulerodstoppe, krydderurter eller andre frø og blomsterstande.

2. Inddel klassen i grupper á 2-4, som hver får ingredienserne til det, de skal
 dyrke - og en simpel beskrivelse der beskriver hvordan.
F.eks.: Karse i æggebakker - æblekerner i potte – avocadosten i potte – rødbede-blade til salat
(tager kun 12 dage) – hvidløg i potter, gulerodstoppe i vand til spiring, så ærter eller stangbønner
og se dem ”eksplodere i vækst”. Eller planter i form af chiliplante, citrontræ, oliventræ,
krydderurter som basilikum og citronmelisse, purløg mm.

3. Grupperne gør deres mælkekartoner eller potter klar med jord.

4. Grupperne sår eller planter, vander og stiller det i vindueskarmen.

5. Klassen skal mides om at holde øje med deres projekter, give det vand, osv.

Hvis der er økonomi og plads til det i klassen kan et minidrivhus også være rigtig sjovt. 

Er der et hjørne på skolen hvor eleverne må sætte planter eller så frø giver det et ekstra 
”boost” til aktiviteten. 

MÅL MED AKTIVITETEN
o Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt

udstyr.
o Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra

hverdagen fungerer.
o Eleven har viden om planter.
o Eleven har viden om organismers opbygning.
o Eleven har viden om og kan fortælle om ressourcer fra

hverdagen.

EKSTRA IDÉ
Skolemælkekartonen er god som potte til at plante i. Skær toppen af og skyl kartonen, så har I en fin 
potte. Put evt. lidt småsten i bunden for at stabilisere den. 




