TIDSREJSEN
ET ROLLESPIL OM VIDENSKABELIGE OPDAGELSER
Tidsagenter søges!
Agentur For Tidsrejser (AFT) søger kompetente og frygtløse
agenter til en vigtig mission. AFT har registreret indgreb i
historiens gang. Videnskaben er i fare! Det må standses. Har
du hvad der skal til?
Hvad skal der ske
I rollen som tidsagenter møder
eleverne nogle af historiens største
videnskabsfolk, deres opdagelser og
den indflydelse de har på vores liv.

Rollespillet udbydes tre gange i uge
24 med op til 150 deltagere pr. gang.
Det giver mulighed for at flere klasser
fra samme årgang/skole kan deltage
sammen.

I et stort rollespil skal de være
skarpe, hurtige og kreative for at
redde menneskeheden fra katastrofe!

Hele forløbet varer ca. 3 timer og
foregår i Skovlunde Naturpark.

Skoletjenesten Pederstrup har fået en
unik mulighed for, i samarbejde med
Rollespilsakademiet, at invitere
mellemtrinnet i Ballerup Kommune til
at deltage i en usædvanlig
rollespilsbegivenhed.
Det praktiske
På dagen inddeles eleverne i hold. I
området vil de møde de dygtige
afviklere fra Rollespilsakademiet i
rollerne som videnskabsfolk fra
forskellige tidsaldre.
Her bliver de stillet over for
udfordringer der alle har med deres
store opdagelser at gøre. I en stor
finale samles alle hold med deres
viden og opdagelser: Redder de
menneskeheden?

Konkrete læringsmål for forløbet
• At kende til vigtige videnskabelige
opdagelser og de mennesker der
opdagede dem.
• At opnå forståelse for
sammenhængen mellem de store
opdagelser og den tid de er gjort i.
• At opnå forståelse for den
indflydelse videnskabelige
opdagelser har på vores liv og
hverdag.
Fælles Mål, som forløbet
fokuserer på
Natur og Teknologi (4. klasse)
Perspektivering i Naturfag: Eleven
kan sætte naturfaglig og teknologisk
udvikling i historisk perspektiv.
Natur og Teknologi (6. klasse)
Perspektivering i Naturfag: Eleven
kan beskrive natur og teknologis
anvendelse i samfundet og
fremstilling i medier.

Målgruppe
Mellemtrin
Fag
Natur/Teknologi og Historie
Udbydes i perioden
9., 10. og 11. juni 2020
Sted
Skovlunde Naturpark
Mødested og tid
Kl 9.00 ved bålhuset, Ejbyvej 109A
Husk
Mad og drikke samt tøj der passer
til vejret.
Hele forløbet foregår udendørs.
Book forløbet
Skriv til os på
skoletj-pederstrup@balk.dk

Historie (6. klasse)
Historiebrug: Eleven har viden om
enkle sammenhænge mellem
fortidsfortolkninger og nutids
forståelser.
Forberedelse før turen
• Forbered eleverne på hvad der
skal ske på dagen.
• Inddel eleverne i hold á 15 elever.
Skal I flere klasser afsted fra
samme skole, er i velkomne til at
lave hold på tværs af klasser.
Forslag til efterbehandling
• Arbejd videre med emnet
opdagelser. Hvad skal der til for at
gøre en opdagelse?

