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Emne: Sociale medier.
Mål: Målet med aktiviteten er at få en sjov og hyggelig afslutning på
Stormesterforløbet.
Materialer: ”Den store finale - grøn”, ”Den store finale - gul”, balloner i 2
forskellige farver, saks samt snor.
Bilag: ”Den store finale - grøn” og ”Den store finale - gul”.
Sted: Klassen eller fælleslokalet.
Tid: 15-20 minutter, forberedelse for læreren 15 minutter.
Beskrivelse: Læreren skal forberede aktiviteten. De 2 kopiark ”Den store finale – grøn”
samt ”Den store finale – gul” udskrives, klippes, rulles sammen og puttes i ballonerne.
Husk at alle puslespilsbrikker fra de 2 kopiark, skal fordeles i de respektive holds balloner. Der skal ligeledes klippes et ekstra sæt af de 2 kopiark, som fordeles i 2 bunker.
Aktiviteten starter med at introduktionsfilmen vises. Herefter inddeles eleverne i 2 lige
store hold. Husk at overveje sammensætning af de 2 hold, så grupperne bliver harmonisk ligeligt fordelt. De 2 hold får nu uddelt snor og balloner, en farve til hvert hold.
Efterfølgende ryddes noget af klasselokalet eller klassen går ud i et af skolens
fællesrum.
Eleverne skal nu puste ballonerne op og binde dem fast til deres egne ben.
Det er vigtigt at de ikke lege for meget imens, da balloner så kan springe.
Eleverne fordeler sig nu i de 2 hold og aktiviteten kan starte. Eleverne skal springe alle
modstander holdets balloner. Man er stadigvæk med i aktiviteten selvom elevens egen
ballon springer. Når alle ballonerne er sprunget, samles de sammenrullede sedler og
afleveres til læreren. Eleverne får det ekstra sæt af kopiarkene retur, og skal nu samle
puslespillet før modstanderholdet. Første hold, der samler det udleverede puslespil
vinder aktiviteten.
Til læreren: Først og fremmest er det en af de eneste opgaver i undervisningsmaterialet hvor der undtagelsesvist skal sættes tid af til forberedelse. Det er vigtigt at der
er styr på forberedelserne inden du kommer ned i klassen, ellers kan aktiviteten godt
blive forvirrende for både læreren og eleverne.
Målet med denne aktivitet er at have det sjovt og slutte stormesterforløbet ordentligt
af. Det er vigtigt at have fokus på dette.
Afslutningsvis kan hele stormesterforløbet evalueres med fokus på det gode online liv,
både nu men også fremadrettet.
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