Årskurs 7-9

En av inspiratörerna som
eleverna får lyssna på!

Även detta år kommer Klassjoggen att arrangeras ute på varje skolenhet. Klassjoggen
genomförs under tisdag, onsdag eller torsdag vecka 35. Det innebär att varje skolenhet själva
får avgöra vilken dag eller vilka dagar som Klassjoggen genomförs utifrån skolans
förutsättningar. Lektionen finns på www.klassjoggen.se. Slutgiltigt material kommer vara
upplagt senast 27 augusti så ni lärare har tid att gå igenom allt material.
Eleverna på högstadiet kommer ha ett annorlunda upplägg. För att visa på att hälsa är mer än
bara fysisk aktivitet så kommer eleverna ta del av samma undervisning som gymnasieeleverna
gör under Hälsoveckan, följt av en Active Quiz-promenad. Aktiviteten tar 60 min inklusive
promenad. Upplägget ser ut enligt följande: 1. Introduktion 5 min. 2. Spela film 20 min.
3. Diskussion 10 min. 4. Active Quiz-promenad 20 min. 5. Avslutning 5 min.
Active Quiz
I Klassjoggen årskurs 7-9 deltar eleverna genom appen Active Quiz som är gratis att hämta.
Eleverna använder sig av GPS på enheten för att kunna få upp nya frågor. Eleverna kan välja
att antingen köra i lag eller individuellt beroende på hur många telefoner som finns
tillgängliga. Vi kommer att tävla och lotta ut fina priser och premiera pulshöjande rörelse.
SÅ HÄR GÖR DU I 6 ENKLA STEG. Prova gärna att gå igenom alla steg i förväg. Frågorna
kommer finnas tillgängliga från 27 augusti.
Ladda ner Active Quiz-appen gratis här.
Skriv in quizrums-ID: KJ2021
I rutan “gästnamn”, skriv skola, klass + ditt namn eller lag. Ex “ Linus Slättberg 7a eller lag
vinnarna Slättberg 9c”
Välj quiz!
Se till att alla deltagare står på din startlinje! Klicka på starta quiz när ni ger er i väg. Varje
240 meter ni springer eller går kommer en ny fråga upp och ni stannar då för att
gemensamt besvara frågan.
Skicka in resultat när rundan är klar genom att ange er mailadress.

