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Section one

1 OPPGAVE

NHB100 20.05.16 - generell informasjon
Emnekode: NHB 100
Emnenavn: Natur helse og bevegelse
 
Dato: 20.05 2016
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 20% 
Sett navn på de 24 vedlagte artene.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Nr. 1 - Klatremus
Nr. 2 - Skarv
Nr. 3 - Ulke
Nr. 4 - Clava
Nr. 5 - Iberiaskogssnegl
Nr. 6 - Pungreke
Nr. 7 - Blåmeis
Nr. 8 - Eremittkreps
Nr. 9 - Gråmåke
Nr. 10 - Sukkertare
Nr. 11 - Tangloppe
Nr. 12 - Vanlig strandsnegl
Nr. 13 - Fingertare
Nr. 14 - Tarm grønske
Nr. 15 - Bøk
Nr. 16 - Osp
Nr. 17 - Hassel
Nr. 18 - Furu
Nr. 19 - Enkarse
Nr. 20 - Blåveis
Nr. 21 - Kartlav
Nr. 22 - Ormetegl
Nr. 23 - Blåbær
Nr. 24 - Tyttebær
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3 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 10%
 
Kortsvar:
A: Hva er regnbuen, og hvordan oppstår dette fenomenet?
 
B: Forklar kort hvilke innsjøtyper vi finner i Norge og hva som kjennetegner disse.
 
C: Forklar begrepet pollinering (bestøvning) hos frøplanter. Gi eksempler på ulike varianter.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A.
Regnbue er en fargerik bue på himmelen, som oppstår når det blir både regn og sol samtidig.

B.
Vi har tre typer innsjøtyper i Norge, disse heter Olgiotrofe, Eutrofe og Dystrofe. Olgiotrofe kjennetegnes ved

at det er lite dyreliv, disse innsjøene finner vi feks. på fjell der det har smeltet is, snø eller har regnet.

Grunnen til at det er lite dyreliv er pga. denne innsjøen finner vi ofte på grus eller stein.Planter og dyr vi kan

finne her er osp og gjedde. Eutrofe er en næringsrik innsjø, denne insjøen finner vi på jord. Dyr vi kan finne

her er ørret. Dystrofe er en lite næringsrik innsjø, dette er pga. det er mye syrer i denne insjøen.

C.
Pollinering er formeringen til frøplanter. Dette kan skje ved feks. vind der pollen flyver i lufta og lander på

blomstene. Eller så kan det skje ved at dyr får pollen fra fruktemnet på blomsten under beina også flyr de det

over til neste blomst også lander det i arret på blomsten.
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4 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 20%
Gjør rede for hvordan planter og dyr forbereder  seg til vinteren, og tilpasser seg denne årstiden.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Vinteren er en hard tid for mange dyr. Det finnes lite tilgang til mat, det er vanskelig å komme seg frem i

snøen og dårlig sikt.

Det finnes 3 ulike typer for hvordan dyr forbereder seg til vinteren. Den ene er hibenering. Her finner vi

vintersøvn og vinterdvale. Når dyr legger seg til vintersøvn som feks. brunbjørn eller ormer - senker de

temperaturen i kroppen og sover gjennom vinteren. I vintersøvn kan dyrene våkne når de blir feks. forstyrrer

eller skremt. I vinterdvale senkes også kroppstemperaturen, pusten går saktere og stofskifte senkes. I

vinterdvale våkner ikke dyrene. Dette kan være dyr som feks. piggsvin. Den andre typer er at dyrene trekker

bort til andre plasser enn der de pleier å være. Dette krever mye energi. Dette gjør de for å få bedre tilgang til

mat. Eksempler på dyr som gjør dette er fugler. Trekkfugler flyr til varmere strøk. Og den tredje typen er de

dyrene som holder seg på den plassen de allerede er på. Disse dyrene kjemper seg gjennom vinteren og

prøver å finne mat.

Noen dyr skifter også pels, til en hvit pels - denne pelsen bidrar til kamuflasje i snøen. Dyr som gjør dette er

feks isbjørnen.

 

Løvtrær feller blader for å forberede seg til vinteren.
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5 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 10%
Du jobber i en barnehage og skal utarbeide en 3 timers aktivitetsøkt hvor fokus skal være
sansemotoriske ferdigheter. Barnehagen bruker en liten skog i nærheten og du skal ha med deg 8
barn i alderen 4-6 år. Benytt skoggruppemetoden sin metodikk for dette opplegget. Begrunn valg
og oppbygging av aktiviteter og gjennomføring, utfra denne metodikken.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

I aktivitetsøkten min vil jeg gjøre forksjellige leker. Jeg vil gjøre en følelek også vil jeg  lage en hinderløype

 

Først ville jeg samlet barna for å fortelle hva vi skal gjøre under denne aktvittsøkten. Dette pga. jeg vil gi

informasjon til barna om hva vi skal gjøre slik at de forhåpentligvis blir engasjert og gleder seg. Så ville jeg

inkludert barna og planlagt hinderløypen sammen med dem, slik at de kunne kommet med innspill og ideer.

Da føler barna seg inkludert. Så ville jeg skrevet den utstyrlisten og delt ut ansvar for å finne utstyr.

Når vi har kommet ut vil jeg dele barna inn i to slik at de kan gjøre føleleken. Etter føleleken ville jeg ha delt ut

ansvar til hver enkelt om å sette opp ting til hinderløypen. Ønsket med denne hinderløypen er at barna skal

bli indremotivert, som vil si at barna vil mestre og klare hinderløyping av seg selv - ikke fordi at de får en

belønning (noe de ikke får). Jeg vil ta bilder underveis i aktivitetene.

 

Når vi er er fedige med hinderløype går vi inn i barnehagen for å printe ut bilder, slik at vi kan laminere dem.

Så kan de ta med disse hjemå vise til foreldrene. Dette for å ha minner.
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6 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 20%
Helsedirektoratet (2014) anbefaler at Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter
hver dag. Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør
aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, inkluderes.
Gjør rede for hvilken betydning fysisk aktivitet har for barn i barnehagealder. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Fysisk aktivitet er superviktig for barnehagebarn. Den fysiske aktiviteten er med på utvikle den motoriske

utviklingen. Motorisk utvikling er en kontinuerlig prosess i endring av motorisk adferd knyttet til faser

(Jagtøien & Hansen, 2014). Den motoriske utviklingen kan vi dele i 4 faser. Disse fasene er

refleksbevegelser (4 mnd), modningsbestemte bevegelser (1-2 år), grunnleggende bevegelser (2-7 år),

tekniske ferdigheter (7-14 år). Refleksbevegelser er bevegelser som er viktig for at barnet skal få i seg

næring og kunne beskytte seg. Modningsbestemte bevegelser er bevegelser som skjer i en bestemt

rekkefølge. For at disse bevegelsene skal kunne utvikles er de først og fremt avhengig av arv og miljø - og de

er avhengig av fysisk aktivitet for å stimulere bevegelsene. Grunnleggende bevegelser er bevegelser som

feks. hoppe og løpe. Disse bevegelsene går fra enkle til sammensatte bevegelser- til å kunne utføres i

rytmiske serier og med en flytende overgang til en ny bevegelser. Tekniske ferdigheter er bevegelser som

feks. hører til en bestemt sport hvor du må lære deg forskjellige teknikker for å kunne mestre sporten.

 

Når vi er i fysisk aktivitet gir det stimuli til å lære nye bevegelser. Fysisk aktivitet er også med på å trene de

tre primærsansene våres. Den taktile sansen, som er beræringsssansen - kan stimuleres med lek som feks.

tikken. Den vestibulære sansen, som går ut på balanse - kan stimuleres med balansetau. Muskel og

leddsansen - som kan stimuleres med klatring. Fysisk aktivitet er med på å stimulere de koordinative

egenskapene våre. Fysisk aktivitet kan også være viktig for det sosiale hos barn. Fysisk aktvitet kan også

være med på å gi mestringsfølelse, som igjen er med på å bidra til et positivt selvbilde. Fysisk aktivitet er

også viktig for å forebygge skader og sykdommer.

 

Fysisk aktivitet er svært viktig for barnehagebarn, spesielt for den motoriske utviklingen.
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7 OPPGAVE

Ny oppgave
Denne oppgaven vektes med 20%
1. De koordinative egenskapene er sentrale i barns motoriske utvikling. Definer de koordinative
egenskapene og gjør rede for hvorfor de er sentrale for den motoriske utviklingen:
balanse
rytme
reaksjon
romorientering
tilpasset kraft
øye-hånd og øye-fot-koordinasjon
 
2. Gi minst ett eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for utvikling av hver enkelt koordinativ
egenskap i naturen samt gi minst ett eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for utvikling av
hver enkelt koordinativ egenskap i barnehagens inne område. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

1.
 

Balanse:
Balanse er evnen til å holde kroppen i likevekt i ro, i stående stilling og ved ujevnt terreng. Balanse er sentralt

i den motoriske utviklingen fordi den er en sto del av det å kunne sitte, stå, gå, og løpe.

Rytme:
Rytme er spenning og følge bevegelser.Dette er sentralt for å feks. kunne hoppe tau

Romorientering
Evnen til å kunne se rommet slik som det er. At vi klarer å se hva som er i rommet, slik at vi kan unngå å

feks. kræsje i det. Her hører begreper som over, under og bak til. Evnen til romorientering har vi hvis vi ser

noen løper mot deg og du klarer å unngå å støte i dem.

Tilpasset kraft:
Evnen til å tilpasse kraften når du skal feks kaste en ball. Man kan ikke bruke all kraften man har i armen for

å kaste ballen på et barn, man må justere kraften slik at den blir passelig til å treffe i hendene på det andre

barnet. Dette krever at man bruker finmotoriske bevegelser (fingrene).

Øye-hånd og øye-fot-koordinasjon:
Evnen til å kunne samhandle med synessansen og resten av kroppen.
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2.
Balanse: 
I naturen: Balanse tau mellom to trær, som barna kan gå over- må kunne være mulighet til støtte.

Inne i barnehagens område: Gå fremover på trestubber, som ligger på bakken ute med litt mellomrom.

Rytme:
I naturen: Hoppe tau.

Inne i barnehagens område: Dans til musikk

Rekasjon:
I naturen: Leke rødt og grønt lys

Inne i barnehagens område:

Romorientering:
I naturen: tilrettelegge for en hinderløype

Inne i barnehagens område: leke gjemsel, her må barna lete foran og bak ting som finnes i rommet/

avdelingen

Tilpasset kraft:
I naturen: Kaste ball med et annet barn, for å øve på hvor mye kraft man må ha for å kaste en fin ball.

Inne i barnehagens område: Kaste på blink me erteposer.

Øye- hånd og øye- fot - koordinasjon:
I naturen: Klatre

Inne i barnehagens område:Løpe
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