
KJØREPLAN FOR FAGSAMLING: REGNSKOGENS VOKTERE                    TV-aksjonen 2015 
 

EKSEMPEL 

 

Rollefordeling lærere: 

- Teknisk ansvarlig: Sjekke at lyd og prosjektor fungerer. Evt kjøre prosjektor. Dempe lys hvis mulig. 

- Musikklærer: Noen av musikkinnslagene, samt akkompagnement hvis ønskelig.  

- Faglærere: Enkelte faginnlegg med elever 

- Kontaktlærere: Forberede klassen, elever opp/ned ved framføring, ro. 

 
 

Nr Hva skjer Hvem er med (ansvarlig)  Utstyr/lyd Bemerkninger Tid 

1 INNSLIPP: 
Regnskoglyder med lydspor og 
elever som lager lydkulisser. Alle 
andre kommer stille inn og finner 
tildelte plasser.  

7. trinnselever fordelt rundt i 
rommet. 
Lydansvarlig 
(Musikklærer og kontaktlærer)  

Bilde fra regnskogen på lerret. 
Lydspor med regnskoglyder 
blandes med elevenes egne 
lyder.  
Dempet belysning, elevene 
holder lommelykter. 

Elevene som skal inn har stilt 
på rekker og er informert om 
at det skal være stille fra de 
kommer inn døra. Ingen 
applaus før på slutten. 
Lærerne har undersøkt 
hvordan elevene skal sitte på 
forhånd. 

4 min 

2 SANG:  
Gula Gula 

7. trinn 
(Musikklærer) 

 Sangen starter med 
håndtromme uten at noe blir 
sagt. 

4 min 

3 PRESENTASJON: 
Tv-aksjonen og Regnskogfondet. 
Sammenhengen mellom vårt eget 
urfolk samene (Gula Gula) og 
mennesker i regnskogene.  

Rektor og noen elever 
(Samfunnsfaglærer) 

Bilder fra TV-aksjonen.  3 min 



4 REGLER: 

Baby Frogs og The Mighty Morpho 

Butterflies 

6. trinn, delt i to grupper 

(Engelsklærer) 

  2 min 

5 INNLEGG: 
Dyrene i regnskogen. 

Fem 6. trinnselever 
 (Kontaktlærer) 

Bilder og lyden av de ulike 
dyrene. 
  

 6 min 

6 SANG: 
Little Froggy 

5. trinn 
(Musikklærer) 

  2 min 

7 INNLEGG: 
Froskens spennende liv 

Fire 5. trinnselever 
(Naturfagslærer) 

 Elevene peker på plansjer 
med frosker som de har laget.  

4 min 

8 SANG: 
Jorda er for alle 

6.trinn 

Lærer spiller piano. 

(Musikklærer) 

  3 min 

9 INNLEGG: 
3 fiktive utdrag fra dagbøker til barn 
i Peru 

Tre elever fra 7. 
Trinn 
(Norsklærer) 

  7 min 

10 FELLESSANG: 
Slipp mine fløyter fri 

Alle Bilde fra Peru. 
Singback fra Spotify 

Sangen avsluttes med  noen 
sekunders stillhet. 

3 min 

11 AVSLUTNING: 
Kort oppsummering av hva vi har 
hørt, knyttet opp mot TV-aksjonens 
formål. Takk for i dag.  

Lærer  Avsluttes med applaus for oss 
selv og hverandre.  

 

12 UTSLIPP: 
Regnskoglyder og utslipp (over 
anlegg) 

Lydansvarlig 
 

Bilde fra regnskogen på lerret. 
Lydspor med regnskoglyder.  
 

 
 

1 min 

 


