
 Mission X – Träna Som en Astronaut  

BESÄTTNINGEN MONTERAR 

Material som behövs för att göra i ordning projektet/förbereda pusslet 

Pusselförberedelse: 

 Lägg ett pussel med minst 25 bitar på en bit pappkartong. 

 När pusslet är lagt, lägg ytterligare en bit pappkartong ovanpå pusslet. 

 Placera en hand på vardera pappkartong. Vänd upp och ned på det lagda pusslet. Den 
övre pappkartongen vilar nu på den undre pappkartongen. 

 Ta bort den översta pappkartongen. Pusslets baksida ska nu vara synlig. 

 Använd en tuschpenna för att märka den yttre raden av pusselbitar med bokstaven "A".  

 Märk sedan alla pusselbitar i raden innanför med bokstaven "B".  

 Fortsätt att märka varje pusselbitsrad med därpå följande bokstäver i alfabetisk ordning 
tills alla pusselbitar är märkta. Under den här aktiviteten, se till att alla 
besättningsmedlemmar lägger pusslet med pusselmotivet uppåt och inte med 
bokstäverna uppåt. 

 Upprepa ovanstående steg med alla pusslen. 

 Ta isär pusslen och lägg varje pussel i en egen låda eller burk. 

Spelförberedelse: 

 Tilldela ett startområde, eller en hemmabas, och ett "monteringsområde" för varje 
besättning.  

o Avståndet mellan hemmabasen och monteringsområdet ska vara minst tre meter 
och samma avstånd för alla besättningar.  

o Monteringsområdena ska vara rena och plana ytor för att lägga pussel. 

 Dela in eleverna i två lag med två elever i varje besättning.  

 Varje lag bör tänka ut ett rymdrelaterat besättningsnamn. 

 Alla besättningsmedlemmar kommer att ha två par handskar på sig medan uppdraget 
utförs. Det första paret handskar ska vara tätt åtsittande på händerna.  Det andra paret 
handskar ska vara tjocka, såsom arbetshandskar eller skidhandskar.  

 Dela ut en låda eller burk med pusselbitar till varje besättning. Instruera besättningarna 
att fördela pusselbitarna lika mellan besättningsmedlemmarna och se till att pusselbitar 
med samma bokstav går till samma besättningsmedlem. 

 Varje lag ska ha ett stoppur för ta tid på deras officiella pusselläggning från början till 
slut.  

 Besättningsmedlemmarna får hålla i flera pusselbitar med olika bokstäver, men de får 
bara lägga en bokstav i taget. 

 Besättningsmedlemmarna får inte hjälpa varandra med att lägga pusslet. De måste 
vänta vid hemmabasen på sin tur att gå till monteringsområdet. 
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