
Kom med os for at bo på månen!
Er du klar til at flyve ind i fremtiden? Er du klar til at tage 
ud i det ydre rum? Du og dit team skal leve på månen!

Udforsk!
Hvad skal du vide om månen for at bo der? Hvad skal 
du spise og drikke? Hvordan får du energi? Hvordan 
kan du trække vejret? Hvad vil du gøre for at have det 
sjovt? Hvilke andre udfordringer vil du stå overfor?

Byg og test!
Design og byg en månebase (også kaldet LEGO® 
modellen). Vis dine ideer til, hvordan man løser en 
eller flere af de udfordringer, du udforskede.   

Del!
Lav en planche, og brug den og jeres månebase til at 
fortælle og vise det, I har lært. Deltag i en turnering 
og inviter din familie, klassekammerater og venner til 
et specielt møde og vis dem, hvad I ved om at bo på 
månen!

Planchen skal indeholde følgende dele:
• Forskningen: Vis og fortæl om hvilke ressourcer  
 og information I fandt om årets opgave. Brug gerne  
 billeder
• Teamets navn
• Fortæl om, hvordan I valgte at løse årets opgave
• Fortæl om teammedlemmerne. Brug gerne billeder
• LEGO® modellen: Fortæl hvad den viser, hvordan I  
 byggede den, hvad der bevæger sig og hvorfor

Månebasen
Teamet skal bygge en raket (posen mærket “nr. 1” i 
inspire-sættet). Denne raket skal indgå i jeres måne-
base. Brug WeDo til at motorisere en del af måne-
basen. Du finder standard byggevejledninger til, 
hvordan man bruger WeDo til at motorisere en del af 
månebasen på hjernekraft.org.

Krav til månebasen:
• Månebasen skal vise mindst én af følgende ting:
  - Hvordan vil du få og bruge vand?
  - Hvordan vil du få og bruge energi?
  - Hvordan vil du få og bruge luft?
  - Dine løsninger til ethvert andet problem som 
    holdet udforskede

• Være fremstillet udelukkende af LEGO® elementer 
  - Teamet må gerne bruge andre LEGO® elementer, 
   de har til rådighed, ud over dem der er nævnt i  
   inspire-sættet  
  - Indeholder ikke lim, maling eller andre materialer 

• Hav mindst én motoriseret del, drevet af LEGO®  
 Education WeDo

• Må ikke være mere end76 cm lang og 38 cm bred

Enhver moderne rummission har et emblem, som 
repræsenterer opgaven/missionen og teamet af  
astronauter. Hvis der er tid, så få teamet til at lave et 
emblem.
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