PÅ REJSE MED MAX OG TUNDRA
Tag skoleklassen med på gåtur eller cykeltur igennem Bidstrup Skovene, og hør fortællingen, hvor I følger
mammutten Max og istidspigen Tundra på tur gennem forskellige tidsperioder.
FAG
Historie: Kronologi/ Familie og fællesskaber / Livsgrundlag og produktion / Samfund
Dansk: Oplevelse og indlevelse / Respons / Undersøgelse /Fremstilling
KLASSETRIN 2.-4. klasse (Kan også bruges af ældre klasser i mellemtrin)
VARRIGHED 2-3 timer inkl. vandretur. Det kan også anbefales at cykle fra post til post. Ruten er ca. 9 km.
INDHOLD
I kommer på en rask gåtur med Tidslommen i Bidstrup Skovene og følger lydfortællingen fra sted til sted.
Der er i alt seks kapilter I fortællingen, der er fordelt rundt i skoven. Det første kapitel kan høres
hjemmefra, de andre kan kun åbnes når man står et bestemt sted i skoven. Et kort i app’en viser, hvor
kapitlerne er placeret.
Max og Tundra tager jer hele vejen gennem istiden, vikingetiden, middelalderen, renæssancen,
oplysningstiden og Anden Verdenskrig.
FORBEREDELSE
Denne aktivitet kan være en del af et forløb hvor I arbejder med historiske begivenheder og kronologi eller
med historiefortælling, fortolkning og fremstilling.
Sørg for at lærer og pædagoger eller evt. elever har hentet app’en ”Tidslommen”.
Lyt evt. til første afsnit af fortællingen hjemmefra.
Aktiviteten kan kombineres med cykeltur i Bidstrup Skovene. Se Istidsrutens hjemmeside, hvor der er
samlet ruter og tips til at tage din skoleklasse sikkert med på cykeltur af Istidsruten.
Bidstrup Skovene er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land

SÅDAN GØR I
TIDSLOMMEN
Del evt. klassen op i mindre hold, der hver har en lærer/pædagog/elev med en mobiltelefon/tablet.
Ved startstedet i Bidstrup Skovene åbnes app’en ”Tidslommen”. Sørg for at lokalitetstjenester er slået til.
Find ikonet, der hedder ”Tag på rejse med Max og Tundra”. Tryk på ikonet og fortællingen vil åbne og
starte. Efter et endt kapitel kan i se på kortet, hvor i finder næste del.
Kirke Hvalsø

Avnsø

Istidsruten
Rundrute for tur med Max og Tundra
Figur 1 Kort over Bidstrup Skovene med posterne 1-6, hvor I kan følge lydfortællingen med Max og Tundra. Ruten er ca. 9 km.

FIND VEJ
STARTSTED: P-plads ved Heide overdrev, Vernersmindevej. 4330 Hvalsø
TILBAGE PÅ SKOLEN
I kan f.eks. vælge at lave en eller flere af de følgende opgaver:





Genfortælle dele af historien
Omskrive dele af historien
Tegne situationer fra historien
Skrive hvad historien handler om

