INTRO

Martin / Opfinder

Hvem er vi & historien

Rejsen til Jord2 er en historie om Pau & Mulle,
der rejser til Jord2 for at leve der. De rejser dertil
med deres MakerSpace, så de med hjælp fra
menneskene, der også er rejst til Jord2, kan bygge
et nyt samfund, så alle overlever.
Pau & Mulle er Pauline og Martin fra Guldastronaut.
De er 2 opfindere, som også kan spilles af lærerne.
5 grupper, som er dannet ud fra de 4 elementer
og en base, udgør 5 teams, som skal sørge for
overlevelse på Jord2.
Team Jord skal sørge for mad, Team Vand skal
sørge for drikke, Team Luft for kommunikation,
Team Ild for lys og Team Base skal sørge for steder
at bo.
Rejsen til Jord2 er et projektforløb, som kan indgå
i skolens fag, som man ønsker det. Der er et stort
fokus på STEAM herunder kreative processer og
læringsteknologier.
Guldastronaut har designet 5 fulde værksteder,
som lærerne kan drage inspiration fra og gøre til
deres eget.
På Guldastronauts hjemmeside kan lærerne
desuden finde en introvideo med Pau & Mulle,
instruktionsvideoer til materialerne, links til
forskellige apps og programmer, og de kan
downloade alle materialer og skabeloner til print.

www.guldastronaut.dk/kursus/jord2
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Pauline / Op

PLANETEN
De 5 teams

Jord2 er en planet, der minder om
Jorden, men der er ikke noget af det,
vi har brug for for at overleve. Derfor
skal de 5 teams sørge for mad, vand,
kommunikation, lys og boliger.

Hvorfor rejser vi til JORD2?

I denne historie har vi ikke lagt vægt på,
hvorfor vi rejser til Jord2. Hvis din skole
primært arbejder med udskolingen, kan
I overveje at arbejde med klima eller
krig, som grund til at flygte fra Jorden.
Arbejder I med hele skolen, kan I vælge
en mildere udgave, eller fx vælge at
historien foregår i fremtiden eller et
parallelt univers, hvor der ikke er noget
galt med Jorden, som vi kender den.

TEAM BASE
Hvad er jeres opgave?

Design en rumstation
Team Base sørger for Jord2’s... base!
Det er af yderste vigtighed at have en
base - altså et sted at bo - så snart man
kommer til en ny Jord!
Team Base skal hurtigt i gang med at
bygge nogle boliger, så beboerne på
Jord2 har ly for natten.
Team Base kan designe en rumstationen
som skalamodel med dertilhørende lys,
møbler og alverdens accessories! De kan
også bygge rumstationen i stor, hvor det
nærmest er paphuler, de bygger.
I materialet her finder I idéer fra
Guldastronaut til at designe og bygge en
fed rumstation.

Skalamodel

Find teknologien frem
du skal bruge

Masser af PAP!!!

Find de forskellige teknologier frem og læg
dem på bordet.
Tal om, hvad de forskellige dimser kan, og
hvordan de skal bruges.
Har du set en LED før? Ved du, hvad en
tiltsensor kan? Hvordan kan de bruges
sammen tror du?

Makedo-skruer
Sav pap
saven pet ud med

Prik hul i pap
Skru Makedo i
trækker
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Byg en STOOOR rumstation

Byg en lille rumstation

Hvis I har masser af pap, kan I bygge
en kæmpe rumstation med plads til
jer selv derinde.

Hvis I ikke har så meget pap, kan
I bygge en lille rumstation - en
skalamodel. I kan også bygge begge
dele.

Billeder af andres rumstationer

Meget mere

Lys i din rumstation
du skal bruge

Dioder i mange farver

Efterhånden som du får bygget
på din rumstation, bliver nogle af
rummene måske lidt mørke - så kan
du sætte LED-lys op som lamper.

Batterier

Kobbertape

Kreadimser og materiale du kan bruge i dit

Træpixels

Kapsler og tandhjul
Perler

Ponpommer
Tandstikker
og låg

Øjne

Piberensere og sugerør

Flere kreamaterialer

MASSER af pap!!
Helst genbrug

Har du andre kreamaterialer, du synes kunne
være sjove at dekorere med, så find dem frem.
Dem, vi har tegnet her på tegningen, er kun
forslag. Hvad kan man ellers bruge?

SKAL bruges!!!

Dit eget

VÆRKTØJ
Limpistol

En saks

Mindst 2
tuscher eller
farver. Gerne
flere
Skæreplade

Hobbykniv... pas på!!

Lineal

