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VERDENS STØRSTE BLÆKSPRUTTEDISSEKTION
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Færgevej 4
8500 Grenaa
+45 8632 5200
www.kattegatcentret.dk

LÆRERVEJLEDNING
TIDSPLAN

Onsdag d. 23 september 2020 klokken 09.45 – 13.15
KL. 09.45 – 10.00 Online tid: Tid til at logge på.
KL. 10.00 – 11.00 Online tid: Dissektion af 10-armede blæksprutter
KL. 11.00 – 11.30 Offline tid: Oprydning i klassen
KL. 11.30 – 12.00 Offline tid: Klassen forbereder spørgsmål til os og sender ind
KL. 12.00 – 12.30 Online tid: Pausefisk mens i spiser madpakker i klassen
KL. 12.30 – 13.15 Online tid: Besvarelse af spørgsmål som i har sendt
KL. 13.15 Online tid: Tak for i dag

MATERIALELISTE

Materialer pr. gruppe (2 elever):
• 1 optøet blæksprutte
• 1 fotobakke
Alternativt opsprættet affaldssæk til afdækning af bordene
• 1 dissektionssaks
Alternativt anden lille skarp saks
• 1 Våd klud
Alternativt gamle T-shirt som er klippet i stykker
• Blyant + papir
• Mobiltelefon + en instagramkyndig

Øvrige materialer:
• Skraldespand til blæksprutteaffald
• Spand med varmt vand og sæbe (til klude)
• Evt. forklæder, så man undgår snavset tøj.

Side 1 af 2

TJEKLISTE
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Før vi starter:

• Test at internet, billede og lyd fungerer upåklageligt på
jeres smartboard/projektor
• Fordel materialer (se ovenfor) på bordene
• Inddel klassen i tomandsgrupper

Blæksprutter:
• Opbevar blæksprutterne på frys og læg dem på køl dagen før
(evt. med en ekstra pose udenom)
• Kontroller på dagen at blæksprutterne er tøet op og ikke er
hårde lige før brug
o Er de stadig småhårde, læg dem i koldt vand
o Er de bundfrosne, læg dem i varmt vand (de kan til nød optøs på 15
minutter)

Oprydning:
Side 2 af 2

• Alt blæksprutteaffald smides forsigtigt i skraldespanden,
som tømmes umiddelbart efter
• Fotobakke og saks vaskes i varmt vand og sæbe og stilles til tørre
• Borde og andre beskidte overflader tørres af med en vredet klud

TIPS OG TRICKS
• Blæksprutterne er våde efter optøning. Opbevar dem
på dagen med fordel i en kasse/beholder, så der er
styr på dem indtil de udleveres til eleverne.
• Prioriter oprydning og opvask. Snavs fra blæksprutterne
er let at vaske af diverse overflader, hvis man gør
det med det samme.
• Brug IKKE handsker når i arbejder med blæksprutterne.
Vi skal kunne mærke dem med vores fingre.
Sørg i stedet for at have en våd klud til fingrene ved hvert bord.

