Påske-Pecha
Hvorfor holder vi egentlig påske, hvorfor er der påskeæg, påskelam
og hvorfor betyder det meget for kirken?
Brug nettet på at blive klogere på påsken, og lav et superfedt slideshow, en Pecha Kucha, hvor du forklarer alt hvad du finder frem til.
I en Pecha Kucha skal showet indeholde mange slides (her er 20
en god start) og hver slide må maksimum vises i 10 sekunder (eller endnu kortere). (Du skal sætte din præsentation på autoplay)
Øv dig i at holde en superskarp påskepræsentation på godt 3 minutter.

Øvelsen træner mulighedsidentifikation, markedsføring, udførelse

Lad det gro
Plant en plante, blomst eller lignende i haven, på altanen, i køkkenvinduet eller på dit værelse. Du skal sætte dig ind i, hvad det er
for en plante, og hvordan den skal passes. Du skal selv planlægge
hele processen og finde ud af alt, hvad du skal bruge til opgaven.
(Husk, at du selv skal rydde op efter dig)
• Kan du bygge et minidrivhus?
• Kan du selv dekorere potter?
• Kan du lave små skilte, så man kan se hvad der er sået eller plantet?
• Er der andet du kan lave i haven?
• Prøv at lave en tegning over din yndlingshave.

Øvelsen træner at planlægge, udføre, mobilisere, skabe

Du er en superhelt
Alle er gode til noget, men nogle gange kunne det være sjovt at
have superkræfter.
Forestil dig, at du er en superhelt, som kan lige hvad det skulle
være.
Fortæl på 1 minut, hvordan du med dine superkræfter kan hjælpe
andre. Fortæl på skift med din familie, hvad jeres superhelte kan.
Måske kan I tegne jeres superhelte og fortælle en historie, hvor de
sammen redder verden.
Lav en papfigur af din superhelt, og brug figuren når superhelten
skal på nye eventyr.
Kan I sammen lave en lille film med jeres superhelte? Måske redder de verden; hjælper nogle, som er kede af det, eller hjælper med
at bygge en ny legeplads.

Bygge bro
Find en masse aviser, papir og tape.
Hvor lang en bro kan du bygge og hvor meget legetøj kan den
bære? Måske kan du og dine forældre undersøge de danske broer
sammen.
Lav en konkurrence med dine forældre om, hvem der kan lave den
længste og stærkeste bro.
I kan bagefter lave en arbejdstegning af broen med mål og materialer – så kan I prøve at bygge hinandens broer.
En dag det er dejligt vejr, kan du lave det samme i haven, eller I kan
lede efter andre ting, I kan bygge med, derhjemme.

Bedre livretter
Fortæl om dine livretter.
Hvordan dufter de, hvad smager de af og hvordan ser de ud? Hvad
tror du, der er i?
Tegn og mal livretterne på et menukort. Hvis du kan, så skriv madens navn på kortet. Hæng det op i køkkenet, så andre også kan
tegne deres yndlingsmad.
Måske kan du lave maden til din familie? Hvor meget skal der laves
for, at I alle kan blive mætte?
Lav en restaurant, hvor du serverer mad for din familie. Præsenter
maden for din familie, og fortæl, hvad der gør den ekstra god.
Prøv at finde på et system, så de kan give stjerner eller hjerter ligesom anmeldere i avisen.
De kan for eksempel stemme på smag, farver, dufte og hvordan
det ser ud.
Gem anmeldelserne til næste gang du vil lave mad. På den måde
kan din livret blive endnu bedre!

Sæt ting sammen
Se dig omkring i stuen og vælg to ting. Kan du sætte dem sammen
til én ny ting og fortælle, hvad den nye ting kan bruges til?
Eksempler:
Fjernbetjening + blyant = så kan jeg skrive ned, hvad jeg gerne vil
se i TV.
Bog + hjemmesko = så kan mine sko læse højt.
Ske + modellervoks = en ske, hvor maden ikke falder af
Lav en tegning af de nye ting eller byg en model, så du kan se, om
din idé kan bruges til noget.
Spørg din familie, om de har nogle problemer, de skal have hjælp
til at løse.
Måske kan du opfinde en maskine, som kan hjælpe dem.
Lav en reklame for din nye opfindelse.
Hvad skal opfindelsen koste og kan du få hjælp til at sælge den?

Kender du Danmark?
Toget kører fra København H til Aalborg. Hvilke byer stopper det i
på vejen, og hvad er der af spændende ting at se her? Prøv at bruge internettet til at finde ud af det.
Vælg en by på strækningen, find oplysninger på internettet og fortæl dine forældre om byen på 1 minut.
Find bagefter en ny strækning toget kører på. Lav en quiz for dine
forældre. Tegn togets rute på et stort stykke pap og lav et brætspil
med regler og opgaver. Prøv at spille spillet.
Nu skal I til udlandet. En lastbil kører med varer fra Esbjerg til Malaga. Brug internettet til at finde den korteste rute og beregn, hvor
meget diesel lastbilen skal bruge. I bestemmer selv lastbilens mærke og størrelse.
Når lastbilen skal hjem igen, skal den fyldes op med varer.
Hvad skal du fylde i bilen, som du kan sælge i Danmark, og hvor
meget kan du tjene?
Husk udgifter til transport, løn og mad undervejs.

Kender du din by?
Kan du bygge din egen bolig? I LEGO, pap eller Minecraft? Hvem
skal bo der? Præsenter din bolig og del den med din familie. Sammen kan I bygge hele jeres by! Prøv at se, hvor meget I kan huske
uden at gå udenfor.
Når I har bygget byen, kan I prøve at snakke om, hvorfor de butikker, I har i byen, ligger der, hvor de gør. Hvorfor ligger de ikke mere
spredt? Hvorfor er der som regel et område i en by, hvor der ligger
mange butikker? Hvilke butikker mangler I i jeres by?
Når I har bygget byen kan I prøve at snakke om, hvordan I kan gøre
den bedre. Hvad mangler byen? Det kan både være nye bygninger,
men også udsmykning, en klub eller en legeplads for jeres aldersgruppe.
Put jer selv i en tidsmaskine. Hvordan vil byen se ud om 100 år?

Hvad kan du gøre for
miljøet?
Affaldssortering, madspild, C02-udslip. Lav en kort video om dine
planer og del den på nettet.
Hvordan vil du få andre til at følge planen, og hvad vil du selv gøre?
Kan du måske bruge eksisterende teknologi til at hjælpe på vej,
eller skal der udvikles et nyt produkt?
Find på en måde at vise andre, hvor langt du selv er nået med at
hjælpe miljøet -- gerne online.
Opret f.eks. en Youtube-kanal, hvor du kan dele videoer, som viser
din indsats for miljøet.

Kan du kode?
Prøv Scratch, Swift Playgrounds eller en anden platform. Lav et
spil til mindre børn.
Søg i Appstore eller på nettet efter programmer, som du kan bruge
til at lave spillet. Del spillet på nettet, og bed brugerne om at vurdere og kommentere spillet.
Hvis du ikke har mulighed for at kode kan du selvfølgelig også lave
det som et kort- eller brætspil.
Kan spillet bruges internationalt? Oversæt spillet til et fremmedsprog, og afprøv et nyt marked.

Lav en plan for
et firma
Måske er der nogle af de andre opgaver, som har givet dig en god idé, og nu
vil du gerne prøve at lave en plan for din egen virksomhed. Man kan gribe sådan en opgave an på mange måder, men her vil vi bruge et ”Business Model
Canvas” til at hjælpe dig med at formulere planen for din virksomhed.
Find et stort ark papir (A3), inddel det i 10 felter, og skriv overskriften fra
hvert af disse punkter:
• Produkt eller service – Hvad er dit produkt? Hvorfor vil folk købe det?
• Kunder – Hvem skal købe dit produkt? Tænk over målgruppen - hvorfor
netop dem?
• Pris – Hvor meget kommer dit produkt til at koste? Tænk på rabatter osv.
• Hvor – Hvor kan man finde dit produkt? Er det i en butik, i en vejbod, en
webshop eller noget helt andet?
• Hvordan – Hvordan finder kunder dig? Har du fx en hjemmeside, Facebookside, eller andet?
• Hvad og hvem består firmaet af?
• Partnere – Hvad er du selv dygtig til og hvad skal du have hjælp til? Af
hvem?
• Udgifter – Få et overblik over de udgifter, du kommer til at have.
• Ressourcer – Har du selv penge og andre ressourcer til at starte, eller skal
du have hjælp?
I felterne kan du skrive alle de idéer og tanker, du har til hvert punkt og på
den måde stadig have overblik over din nye virksomhed. Husk, at det er helt
normalt at ens første idéer ikke altid er de bedste, men at øvelsen kan gøre
dig og dit team klarere på idéen og dens fremtidige potentiale.
Du kan også tænke på et navn til virksomheden og til dit produkt, og måske
skal du også have et logo. Det er vigtigt, at andre forstår, hvad det er, du sælger
Husk altid at spørge om hjælp – brug dit netværk og folk du kender. De fleste
vil gerne hjælpe!

Den nye IS-Tid!
Kan du lave nye is? Det er nemt og billigt at prøve sig frem, og man
brænder ikke fingrene, men kan alt fryses og laves til is? Prøv at
lave nye blandinger af frugt og grøntsager. Alle kender pære-banan
eller jordbær-rabarber, men hvem har prøvet solbær-agurk eller ingefær-asparges?
Lav små portioner, og når du har fundet noget, som du synes smager godt, kan du afprøve det på familien eller dine venner.
Lav et budget over, hvad det koster at producere isen, og hvad du
kan tjene på at sælge den.

Øvelsen træner muligheder, beskrivelse, salg og markedsføring

OL-DK
De Olympiske Lege kommer til Danmark!
I hvor mange sportsgrene kan dig og din familie kæmpe mod hinanden?
Del jer i hold efter, hvilken sportsgren I stiller op i, og vælg et land
I gerne vil repræsentere.
Måske kan I opfinde nye sportsgrene!
OL begynder altid med en indmarch. Find flaget fra ”jeres” land og
undersøg også noget om deres nationalsport, landsholdsdragt og
olympiske historie. Forbered en fed indmarch. I kan se gamle indmarcher på YouTube.
Lav en plan for, hvornår I skal dyste mod hinanden, og husk medaljer til vinderne.
Så er det bare at afholde OL i Danmark – og husk at I bliver de første, som gør det!

Øvelsen træner planlægning, udførelse, at mobilisere andre,
omverdensforståelse, organisering af ressourcer

Bogorme
Er du en af dem der læser?
Lav en kampagne, hvor du prøver at få andre til at lære din yndlingsforfatter at kende.
Lav en blog (f.eks. på wordpress) eller en podcast, hvor du fortæller
om de fedeste ting ved at læse.
Du kan også lave en lille film – aftal med nogle venner, at I online
laver en konkurrence om, hvem der kan få flest seere til jeres læse-videoer.

Bliv klogere på penge
Der findes en række materialer om penge og økonomi for børn og
unge på www.pengeuge.dk.
Der er to niveauer, ”Viden om Penge” og ”Styr på dine Penge”. I begge materialer er der små opgaver, som du skal løse undervejs. Få
evt. hjælp af dine forældre og husk at fortælle dem om, hvad du
har lært af opgaverne. En del af materialet handler også om at få
råd til det du drømmer om. Måske vil det stå mere klart efter at du
er blevet klogere på penge?

Øvelsen træner salg, prissætning, markedsføring

TECH TECH
Lær at bruge et nyt digitalt værktøj. Ideer kunne være:
Sonic Pi, Pitcherific, Imovie/Moviemaker, Scratch, AppInventor,
Tiktok
Husk at det er vigtigt at bruge redskaber flere gange før man bliver
rigtigt dygtig.
Efterfølgende skal du præsentere værktøjet for dine forældre eller
søskende og vise, hvad det kan, og hvordan man bruger det.

Øvelsen træner kreativitet, fokus

Hjernemuskel
Brug den mørke tid på kreativitetstræning.
Hver morgen eller aften laver du en eller to af øvelserne fra www.
idetræning.dk (de tager 5 min hver).
Du må gerne fortælle dine forældre om en eller to af de ideer du
får, gerne den mærkeligste eller sjoveste.
Prøv at lave en vurdering af din egen kreativitet efter 14 dage. Husk
at kreative mennesker har det sjovere og har et federe liv. (Siger
forskningen)

Øvelsen træner planlægning, udførelse, kreativitet, samarbejde

