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Lea & Kristine

Zaza – profil
● Jeg er en ung pige

● Jeg er 13 år ”den bedste alder” 

● Jeg er tynd/ undervægtig. Jeg vejer kun 37 

kg :) 

● Jeg spiser sund mad, min yndlingsmad er en 

god skål salat.  Jeg spiser tit ude men aldrig 

på McDonalds. Min yndlingsrestaurant er Skål i salat.

● Jeg er anfører for skolens cheerleder hold, så jeg får masser af motion. 

● Jeg bruger min mobil rimelig meget, det er jo den eneste måde man kan 

kontakte venner :)

● Jeg er altid super glad, aldrig sur. Altid et smil på læben, især når jeg ser 

min kæreste Meik

● Min bedste veninde er Pirette, vi har været det lige siden 0 klasse. Hun 

er næst cheerleder. Meik er playmaker for skolens fodboldhold. Vi tre 

tager tit til fester sammen. 

● Jeg elsker at danse og har gået til dans siden jeg var 5. 
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Lea & Kristine 

WebQuest1 

1. I gamle dag var piger ikke mere fladbrystet end 

vi er i dag. Man troede at piger blev fladbrystet af 

at dyrke idræt. 

2. På en varedeklaration skal man se fedtprocent, 

og sukkerindhold. 

3. Nå man skal have enegi skal der være vatminer 

og proteiner i mad. Hvis der ikke er det kalder man 

det tom enegi. Der er tom enegi i f.eks. Cola, saft, slik. Osv.

4. Nå man spiller playstation for man INGEN aktivitetsminutter.

5. De 2 vigtige ting er motion og sund mad.

    

Zaza + Meik
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Lea & Kristine

WebQuest2
1.Lea´s BMI er: 20,17/normalvægtig

Kristine´s BMI er: 17,7/undervægtig

2.Når du vil tabe dig, og gå på slankeur, er det 

vigtigt at du overholder din plan. Det sker nemlig 

meget nemt at du vil snuppe et lille stykke 

chokolade eller en skumfidus, og så bliver  du 

revet med. så bliver det til flere og flere 

skumfiduser. Man skal spise grønt, og løbe eller 

træne. 



Refleksionsbrev   -   Mig og mine vaner

Efter forløbet skal du evaluere hele forløbet -
hvad har du fået ud af at arbejde med emnet.
Nedenstående refleksionsbrev skal anvendes.

Du skal udfylde alle de gule felter 

 Dato:  9-6-08

 Navn:  Lea & Kristine

 Hvad har du lært?  At søge på computeren! 

 Hvordan er du blevet bedre? Øvelse gør mester. 

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest? Computeren!

 Hvad var din bedste oplevelse? Da vi skulle måle vores BMI! 

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

Vi nåede ikke alle WebQuestene. Nogen af dem har også svære 
at svare på. 

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  At finde svarene hurtigere.

 Hvem har du samarbejdet med?  Kristine/Lea/Computeren.

 Hvordan var samarbejdet?  Det gik godt. 

 
 


