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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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 LUFT
Hvad er jeres opgave?

Design en avis
Team Luft er Jord2’s nyhedskanal. Det er
alfa og omega at have et nyhedsmedie,
ligegyldigt hvilken Jord man lever på!
Team Luft skal sørge for, at alle teams ved,
hvad alle laver. Der kan være tale om liv
eller død, hvis ikke alle ved, hvor de kan få
noget at drikke, spise eller ved, hvor de kan
søge ly.
Team Luft skal lave en avis hver dag, som
indeholder interviews, billeder, reklamer,
underholdning og meget mere.
I materialet her kan I finde links til
programmet Canva, der kan hjælpe jer med
at lave en avis samt forskellige idéer fra
Guldastronaut.

TEKNOLOGI
du skal bruge

Papir til skitser

Mindst 2
tuscher eller
farver. Gerne
flere

Ipad ELLER
computer

Design

AVISEN

Avisens navn

Start med at finde at finde et navn til
Avisen.

Canva

Åben Canva og få styr på jeres skabelon

AVISENS
Billedsøgning

look

Lav en billedesøgnning i din browser.
Kig på billeder af andre aviser. Hvilke
farver bruger de? Hvilke teksttyper?

VÆRKTØJER
Canva har forskellige værktøjer, du kan bruge.
Hvis du bruger vores skabelon (se link), er
det nemt at lave en hurtig avis. Men du kan
også lede efter andre skabeloner - eller lave
dit helt eget design!

www.canva.com/design/DAE6rY

YOUMI

’Elementer’ er ikoner, figurer
og grafik, du kan bruge til dit
design

Overhørt

Under ’Fotos’ kan du søge på ting,
stemninger og alt mellm himmel og jord

Under ’Upload’ kan du
uploade dine egne billeder fra
computeren

VÆRKTØJER
Under ’Tekst’ finder du skrifttyper. Du kan bruge
dem, der er i skabelonen, eller du kan ’redigere’,
så de passer til din visuelle identitet.

’Stilarter’ kan også bruges som
inspiration til din farveskala. Også
her kan du lave dine egne.

Under ’Logo’ kan du finde dit Team
Luft-logo og alle de andre teams. Du
kan også uploade dit eget eller finde
et nyt under elementer.

Under ’Mere’ kan du tilføje lyd, video,
baggrunde, diagrammer og meget mere.
Leg med det!

INDHOLD
Redaktionen bestemmer
indholdet!

Men vi har her nogle idéer til, hvad I kan putte i
avisen. Alle idéerne er i jeres skabelon, og I kan
nemt tilføje nye sider til skabelonen.

BREAKING NEWS på forsiden

Redaktionen
Hvem er med
i redaktionen?
Hvad skal der
stå om jer?

Dagens elev, lærer, barn, hund...

Dagens elev

Dagens lærer

Team Nyt
Det allervigtigste indhold i avisen
er at formidle, hvad der foregår i de
forskellige teams på Jord 2. Derfor
dedikerer vi minimum sider til hvert
team. Brug skabelonen eller lav jeres
eget look. Men sørg for at bruge de
forskellige teams logoer!

Dagens vejr, citat, skøre historie...
I kan vælge at bruge bagsiden til en sjov
historie, en tegneserie osv. I kan også sagtens
udvide og putte det inden i avisen. Det er op til
jer selv. I skabelonen finder I nogle eksempler, I
kan udfylde.

Overhørt

Vejret

En skør
h

istorie

