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MADE IN SPACE
under besøget
Grundstofjagt i udstillingen
Gå på jagt i udstillingen efter grundstofferne i skemaet herunder, og find svarene på spørgsmålene

Hvordan forkortes det?

● Hydrogen

● Karbon

● Oxygen

● Jern

● Zink

Hvor bliver det dannet?

Hvordan indgår det i din krop?

MADE IN SPACE
under besøget
Lav en faglig video i udstillingen
I udstillingen skal I lave en video, der handler om et eller flere af de spørgsmål udstillingen behandler.

 Vælg et af spørgsmålene herunder.

	
	Undersøg udstillingen grundigt, inden
I vælger spørgsmål og begynder at
optage.

Spørgsmål:

	Lav en faglig video i udstillingen, hvor I
besvarer det/de spørgsmål, I har valgt.

	Redigér og find mere info til videoen

hjemme på skolen. Det er ikke alle svar,
I finder i udstilllingen.

• Forbered, hvad I vil sige og hvor i
udstillingen, I vil sige det.
• Fordel rollerne imellem jer.
Hvem optager, og hvem siger hvad?

 Hvordan er grundstofferne dannet?
 Hvad er du lavet af?
 E
 r der liv andre steder i universet, og
hvad skal der til for at liv kan eksistere?
 H
 vad skete der i forbindelse med Big
Bang?
 H
 vad sker der i en stjernes liv fra start
til slut?

Hvad indeholder en god faglig video?
 Brug fagbegreber.
I udstillingen finder I en rækker fagbegreber, der knytter sig til spørgsmålene.
Det er vigtigt, at I bruger fagbegreberne for at jeres video bliver faglig.
 Undersøg udstillingen grundigt og snak om den.
 Lav et manuskript, hvor I skriver, hvad I vil sige. Evt. bare med stikord.

	Det er ikke sikkert, I finder hele svaret i
udstillingen. Derfor kan I arbejde videre
med jeres video, når I kommer hjem.

 Tegn billeder af, hvad I vil vise. Det må gerne være grimt, bare I ved, hvad der skal filmes.
 Find på en god titel, der giver folk lyst til at se videoen.
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Titel:

Manuskript og drejebog for jeres faglige video
 Drejebog (billeder)

 Manuskript (tekst)

 Drejebog (billeder)

 Manuskript (tekst)

