Elevark 3.B, side 1

Vores grønne uderum
I skal herunder skrive jeres overvejelser over jeres grønne uderum.

1) Hvor på skolens udeområde har I placeret jeres uderum? (vis evt. på oversigtskort over skolens område). Hvorfor har I placeret jeres uderum der?

2) Hvilke grønne elementer (træer, buske, blomster mm.) har I valgt og hvorfor?
Hvordan skal det plejes? Og af hvem?

3) Hvilke andre elementer (der kan understøtte biodiversitet, læring, bevægelse
eller andre aktiviteter) har I valgt og hvorfor?
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Vores grønne uderum
4) Hvilke klassetrin og fag skal bruge uderummet?
Skriv mindst tre konkrete ideer til undervisningsaktiviteter, som man kan lave i
jeres uderum

5) Hvad kan man ellers bruge uderummet til?

6) Hvorfor skal I vinde konkurrencen?

Når I har besvaret alle spørgsmål, er I klar til at forberede en pitch! Gå til næste side
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Vores grønne uderum
Forbered jeres pitch
Er jeres model færdig? Har I gode begrundelser for de valg, I har truffet? Så er I klar til at øve jeres
pitch!
En pitch er en kort salgstale, hvor I argumenter for og overbeviser andre om, hvor god jeres idé er.
Lav en pitch på 4 minutter, hvor I viser jeres model og fortæller jeres gode argumenter for, hvorfor jeres grønne uderum er et godt sted for læring og biodiversitet. Øv jeres pitch, indtil I er klar til
at præsentere for klassen.
Når I har præsenteret for klassen og fået feedback, så kan I gøre jeres pitch endnu bedre.
- Og så er I klar til at præsentere på video!
Film jeres pitch
I skal filme jeres pitch og vise jeres grønne uderum uden at man kan se jeres ansigter. Det er
vigtigt, at man kun ser jeres hænder og jeres model. På grund af lovgivning om persondata må
konkurrencens jury nemlig ikke modtage videoer, hvor det er let at se, hvem I er. Hvis man kan se
jeres ansigter udgår jeres film fra konkurrencen.
Når I filmer, skal I tale højt og tydeligt og ikke for hurtigt. Lyden er bedst, når kameraet er max 1
meter fra den person, der taler.
Det er lige meget, om I optager horisontalt eller vertikalt.
Når I har filmet jeres pitch på max 4 minutter, er I klar til at sende jeres video (pitch) via WeTransfer til: idekonkurrence@planmiljoe.dk
Find vejledning til WeTransfer på www.idekonkurencen.dk under Deltag i Konkurrencen

