Oppdrag X - Tren som en Astronaut Aktivitet

Besetningssammensetning
Støttemateriale for kursoppsett/puslespillforberedelse
Puslespillforberedelse:
• Montere et puslespill med minst 25 deler på et pappbrett.
• Når det er lagt sammen, legg eT ekstra pappbrett på toppen av puslespillet.
• Plasser en hånd på hver pappdel. Flipp det fullførte puslespillet opp-ned. Pappbrettet
som var øverst er nå nederst.
• Fjern pappbrette som nå er på toppen. Du ser nå på baksiden av puslespillet.
• Bruk en permanent tusj, merk alle delene i den ytre ringen avpuslespillet med
bokstaven «A».
• Markér deretter hvert puslespillbrikke i den neste ringen innover med bokstaven «B».
• Fortsett med å merke hver ring av puslespillbrikker med påfølgende bokstav i alfabetet
inntil alle delene har blitt merket. I løpet av aktiviteten, sørg for at
besetningsmedlemmene monterer puslespillet med forsiden opp, ikke med bokstavene
opp.
• Gjenta trinnene ovenfor med alle puslespilldelene.
• Ta puslespillet fra hverandre, og putt hver puslebrikke i dens egen atskilte beholder.
Spillforberedelse:
• Tildel et startområde, eller hjemmebase, og et monteringsområde for hver besetning.
o Avstanden mellom hjemmebasen og monteringsområdet for alle besetningene skal
være minst tre meter og skal være samme avstand for alle besetningene.
o Monteringsområdet skal ha rene, flate overflater som er egnet for puslespillbygging.
• Fordel studentene på to lag med to elever per besetning.
• Hvert lag velger et besetningsnavn forbundet med verdensrommet.
• Alle besetningsmedlemmer skal ha på seg to par hansker mens de tar del i oppdraget.
Det første hanskeparet skal dekke hendene. Det andre hanskeparet skal være tykke
hansker, f.eks. arbeidshansker eller skihansker.
• Gi en beholder med puslespilldeler til hver besetning. Gi besetningene instruksjoner om
å fordele delene likt blant besetningsmedlemmene og sørg for at alle delene med
samme bokstav blir gitt til samme besetningsmedlem.
• Hvert lag skal ha en tidtaker med en stoppeklokke for å ta tiden på den offisielle
puslespillbyggingen fra start til slutt.
• Besetningsmedlemmene kan ha flere puslespillbrikker med ulike bokstaver, men kan
kun pusle sammen en bokstav av gangen.
• Besetningsmedlemmene kan ikke hjelpe hverandre med monteringen. De må vente ved
hjemmebasen inntil det er deres tur til å gå til monteringsområdet.

