
Øvelsesvejledning

8 MedicinBingo
Om aktiviteten
OBS: Hvis skoledagen er kortere end temadagens program, så vælg  
enten MedicinStjerneløb eller MedicinBingo! Klassens lærer er også 
meget velkommen til at lave denne øvelse med eleverne efter temadagen.

MedicinBingo illustrerer gennem leg, at medicin findes i mange forskellige 
former og anvendes til behandling af meget forskelligt. 

Der er 23 billeder i MedicinBingo, som underviseren/farmaceuten skal gen-
nemgå. Dette betyder i praksis maksimum 1½ minut pr. billede. Det er op til 
den enkelte underviser, hvor meget forklaring der skal følge med hvert billede. 
Noterne i PowerPoint-præsentationen kan give inspiration til, hvad underviser-
en kan sige ved gennemgang af billederne. 

Trin for trin (varighed af øvelse: 40 min)

1 MedicinBingo-kit indeholder 24 nitteplader, 1 plade med gevinst på  
  1 række lodret, 1 plade med gevinst på 2 rækker lodret og 1 plade med  
  gevinst på fuld plade.

2 Umiddelbart inden MedicinBingo startes (når du ved præcis hvor mange  
  elever, der deltager i MedicinBingo), blandes det relevante antal  
  nitteplader med gevinstpladerne.

3 Hver elev får en bingoplade og 13 jetoner.

4 MedicinBingo-powerpoint gennemgås billede for billede (23 billeder i alt),  
  mens eleverne kigger på deres bingoplade og lægger en jeton på,  
  hvis de har samme billede.

5 Fortæl lidt om hvert billede, inden du går videre til det næste, f.eks.  
  hvad bruges medicinen til? Se noter i MedicinBingo-powerpoint for  
  inspiration.

6 Det er en god ide at  øve præsentationen igennem på forhånd, så du ved,  
  hvad du vil sige ved hvert billede og har styr på tiden.

Fortsæt på bagsiden



Materialer 

 • AV-udstyr (tjek med klassens lærer at udstyret er tilgængeligt og virker)

 • Computer til PowerPoint-præsentation 

 • MedicinBingo-PowerPoint (ligger på hjemmeside) 

 • Jetoner til at lægge på pladerne

 • 3 Bingopræmier

 • Bingoplader: 24 nitteplader. Der er 6 forskellige nitteplader (sørg for at  
   pladerne fordeles godt i klassen, så der ikke er to elever ved  
   siden af hinanden som har samme nitteplade), 

   1 vinderplade med gevinst på 1 række LODRET, 

   1 vinderplade med gevinst på 2 rækker LODRET,

   1 vinderplade med gevinst på FULD PLADE.
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