
TEGN MED KOMPAS-
RETNINGER 

 GRØNSMUTTERE OPLEVER I DENNE AKTIVITET, HVORDAN TEKNOLOGI KAN BRUGES I
SPEJDERARBEJDET: MED MICRO:BITTEN LÆRER DE KOMPASRETNINGERNE BEDRE AT
KENDE OG UDFOLDER DERES KREATIVE SIDER. 

Ved hjælp af programmet ”Kompas-hjerte” følger grønsmutterne micro:bitten og går en
bestemt rute. Kan de gætte, hvad de lige har ”tegnet” ved hjælp af kompasretningerne?

Tidsforbrug: 30 minutter

TRIN FOR TRIN
1.Hent programmet ”Kompas-hjerte” på www.pigespejder.dk/fokus og læg det på
micro:bitten. Programmet er et kompas med indbyggede instruktioner. Når micro:bitten
skal køre programmet første gang, skal kompasset kalibreres. Det er en god idé at gøre,
inden mødet går i gang, så grønsmutterne kan gå direkte i gang med legen. Se hvordan du
kalibrerer micro:bitten med QR-koden.

2.Vis grønsmutterne, hvordan micro:bitten virker. Når de trykker på knap A, vises et antal
skridt og en kompasretning. Herefter trykker grønsmutterne på A og B samtidig, og
micro:bitten fungerer nu som et kompas. Grønsmutterne skal nu finde den angivne
kompasretning og gå det oplyste antal skridt. 

3.Når de har fulgt den første instruktion, trykker de igen på knap A og får oplyst et nyt antal
skridt og en ny kompasretning.

4.Grønsmutterne følger micro:bitten til de er tilbage, hvor de begyndte. Kan de mon gætte,
hvad ruten skulle forestille?

5.Lad grønsmutterne gå ruten igen, men hvor de denne gang lægger noget ud, for at
markere hvor de har gået. Er det nemmere at se, hvad de har ”tegnet” nu?

6.Slut af med at lade grønsmutterne tegne deres egen version af figuren. Giv hver
grønsmutte et ark ternet papir. Den øverste kant er nord og resten af verdenshjørnerne er
derefter. Fortæl dem, hvordan de tegner figuren, de netop har gået ud fra anvisningerne
på micro:bitten, hvor anvisningen nu er antal tern i stedet for skridt.

MATERIALER
Micro:bit med programmet ”Kompas-hjerte”
 Materialer til at afmærke ruten, fx sten, grene eller andet
 Ternet papir
 Farveblyanter

SMUTTER

http://www.pigespejder.dk/fokus

