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Växtbingo i skog och mark

Linné älskade växter redan som liten 
pojke och ville veta deras namn. Han 
berättar om hur det gick till när hans far 
försökte lära honom namn på växter: 

”Men efter barnets manér förgäter han 
ock namnen, varföre han ock blev en 
gång hårt tilltalt av sin fader, som sade sig 
aldrig skola giva honom något namn på 
örter, om han dem mera förgäter, varföre 
gossens hela håg och tanka var sedan att 
komma ihåg namnen, att han aldrig skul-
le gå miste om sitt angenämaste.”

Ur ”Carl von Linné” av Wilfrid Blunt.

Läs om Skolprojekt Linné på  
www.bioresurs.uu.se

Spela växtbingo!
Att göra ett växtbingo tillsammans 
med eleverna kan vara en del i  
arbetet med till exempel närmiljön. 

Dela in eleverna i grupper och ge 
dem en lista med namn på 15–20 
växter. Låt grupperna hämta var-
dera nio av dessa i naturen.

Eleverna tejpar upp sina växter i 
valfri ordning på en spelbricka med 
nio rutor och namnger dem. 

Dra lappar med växtnamn eller 
visa upp färska växter. Kottar  
fungerar bra som bingomarkörer. 

När grupperna fått en fylld rad 
med kottar ropar de bingo.              
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Drottningens namnsdag

vinjettbild: björnbär

Den 16-19 oktober 2006 genomför Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik åter 
igen en fortbildningsvecka inom bioteknik, i Uppsala, med aktiviteter för lärare i hela skolan:

• Genteknik- och mikrobiologilaborationer för lärare på gymnasiet (tvådagarskurs i 
   samarbete med NCBE,  National Centre for Biotechnology Education, England)  
• Föreläsningar inom aktuell bioteknik för lärare, lärarstuderande och gymnasieelever 
• Bioteknik i vardagen – en heldag med praktiska försök för grundskolan

Bioteknikveckan 2006 16–19 oktober
Anmälan senast 2 oktober till info@bioresurs.uu.se eller 
018-471 64 07 alt 018-471 50 65. För mer information se:

Ta del av en eller flera aktiviteter under veckan!

www.bioresurs.uu.se
I samarbete med Myndigheten för skolutveckling, 
Vetenskapsrådet och Bioscience Explained
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