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

finder

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 JORD
Hvad er jeres opgave

Design en burgerkæde
Team Jord skal sørge for at Jord2’s
beboere har noget at spise! Det gør de
ved at designe den mad, som alle skal
leve af.
Team Jord skal designe en burgerkæde
ud fra Jord2’s ressourcer, og de skal
også designe madens indpakning!
I materialet her kan I finde skabeloner til
indpakningen, som blot skal printes og
klippes eller skæres på en skæreplotter
eller lignende.

Emballagedesign

ign
Emballagedes

Kreadimser og materiale du kan bruge i dit

Det er kun, hvis du vil
dekorere dine designs, du får
brug for kreamaterialer!

Træpixels

Kapsler og tandhjul
Perler

Ponpommer
Tandstikker
og låg

Piberensere og sugerør

Flere kreamaterialer
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?

Øjne

Dit eget

VÆRKTØJ
Limpistol

En saks

Mindst 2
tuscher eller
farver. Gerne
flere

Skæreplade

Hobbykniv... pas på!!

Lineal

din burgerkædes visuelle identitet

Visuel identitet En visuel identitet er et

produkts eller en virksomheds udseende
udadtil. I den visuelle identitet arbejder
man med farvevalg, skrifttyper, form og
storytelling og prøver at finde den bedste
måde at kommunikere et bestemt budskab
om virksomheden eller produktet ud til en
målgruppe.

Opgave

For at komme igang kan du prøve at
tage stilling til følgende:

Navn/Titel

Hvad skal din Burgerkæde hedde?

Tagline/slogan

“Just do it” eller “I’m loving it”

Logo

Et logo er et kendingsmærke for dit produkt

Målgruppe Hvad er en målgruppe, og hvem

er din målgruppe? Hvis din målgruppe er dig
selv og dine jævnaldrende, hvordan skal
burgerkædens identitet så se ud?

Farver

Vælg mellem 2 og 5 farver, du vil bruge i din
identitet?

Skrifttyper

Hvilke skrifttyper vil du bruge?

Maskot

Tænk lige over Der er andre, der har gjort

dette før dig. Hvis du søger på nettet på
ordet ”Burgerkæde”, hvad kommer der så
frem? Er der nogen, der har lavet et produkt
med samme målgruppe ? Hvilke farver har de
brugt? Hvilken historie fortæller de?
Hvordan skal dit produkt ligne deres, OG
hvordan skal det være anderledes?

Har din Burgerkæde en sød maskot?

Hvilke former vil du bruge

Rund, firkantet, trekantet? Slank eller tyk?

Er der andre ting, der er fede at have med?

Find papir og tuscher frem og tegn skitser og tag
notater til dine idéer!

din burgerkædes emballage

Emballagedesign På de næste par sider er

der skabeloner til emballage, du kan kopiere,
farvelægge/male, klippe ud og samle.

Nuggets
Popcorn

Burger

Pommes frites

MENUKORT

Hvad skal dine retter hedde?

Menu
Skriv på menukortet, hvad der er på menuen i
dag. Klip det ud og hæng det op et sted, dine
kunder kan se det.

REKLAMESKILT
Så man kan se, I har åbent

12 cm

6 cm

6 cm

12 cm

10 cm
12 cm

12 cm

Skilt
Tegn skiltet på et stykke pap, skær det ud og
lim det sammen. Klip et stykke almindeligt
hvidt papir ud og tegn dit logo på og sæt det
ind i rammen.
Sæt en lygte ind bag vved papiret og tænd
det, når du har åbent.

Nu er du klar til at åbne din restaurant!!

Det færdige skilt!!

