
 Mission X: Træn som en astronaut 

BESÆTNINGER LÆGGER PUSLESPIL  

Støttemateriale til projektopsætningen/forberedelsen af puslespillet

Forberedelsen af puslespillet: 

Læg et puslespil med mindst 25 brikker på et stykke pap. 

Når det er lagt, lægges endnu et stykke pap oven på puslespillet. 

Læg en hånd på hvert papstykke. Vend det færdige puslespil med bunden i vejret. 
Bundpapstykket ligger nu oven på toppapstykket. 

Fjern det papstykke, der nu ligger øverst. Du kan nu se bagsiden af puslespillet. 

Med en tuschpen markeres brikkerne i den yderste ring af puslespillet med bogstavet 
“A”.  

Derefter markeres hver brik i den næste, indre ring med bogstavet “B”.  

Fortsæt med at markere hver ring af brikker med de efterfølgende bogstaver i alfabetet, 
til alle brikkerne er markeret. Under denne aktivitet, skal du sikre dig, at 
besætningsmedlemmerne lægger puslespillet med forsiden opad og ikke med 
bogstaverne opad. 

Gentag disse trin med alle puslespillene. 

Bland spillebrikkerne igen, og kom hvert puslespil i en separat beholder. 

Forberedelse af spillet: 

Bestem et startområde, eller en hjemmebase samt et læggeområde for hver besætning.  

Afstanden mellem hjemmebasen og læggeområdet skal være mindst tre meter, og 
der skal være den samme afstand for hver besætning.  

Læggeområderne skal være rene, plane områder egnet til puslespil. 

Opdel eleverne i to hold med to elever i hver besætning.  

Hvert hold skal beslutte sig for et besætningsnavn med relation til rummet. 

Alle besætningsmedlemmer skal bære to par handsker, mens de udfører missionen. Det 
første par handsker skal sidde tæt til hånden. Det andet par handsker skal være tykke 
som f.eks. arbejdshandsker eller skihandsker.  

Giv hver besætning en beholder med puslebrikker. Sig til besætningerne, at de skal 
fordele brikkerne ligeIigt mellem besætningsmedlemmerne og sørge for, at alle brikkerne 
med det samme bogstav går til det samme besætningsmedlem. 

Hvert hold skal have et stopur til at time deres officielle puslelægningstid fra start til slut.  

Besætningsmedlemmerne må gerne have forskellige brikker med forskellige bogstaver i 
hænderne, men de må kun lægge brikkerne med et bogstav ad gangen. 

Besætningsmedlemmerne må ikke hjælpe hinanden. De skal vente ved hjemmebasen, 
til det bliver deres tur til at gå frem til læggeområdet. 
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