Undervisningsvejledning til TravelTales ruten i Brandbjerg Sønderskov

OM TRÆER
For 4. – 6. klasse.

Forberedelse hjemme:
Download App´en Traveltales, gå ind i App´en og hent turen Brandbjerg Sønderskov – træer under ”Find
vej i DK”. Vælg menuen kort på skærmen og vis eleverne kortet med alle posterne. Når du trykker på
posten, kan du læse hvilket træ, du skal finde der.
Det er en fordel at arbejde med træarterne inden turen, men det er ikke nødvendigt. Sørg for at eleverne
kommer med en opladt mobiltelefon.
Kopier og laminer arket: ’Oversigt over træer’. Elevgrupperne skal have det med på turen.

I Brandbjerg:
Vejledning fra den yderste P‐plads
Her skal I gå til højre for Højskolen og fortsætte indtil I har hovedbygningen på venstre hånd. Fortsæt
herefter ud på græsplænen og helt ned til skovkanten forbi indhegningen til får og til agerhøns. Her starter
turen ved fuglekirsebærtræet. Lav en base her hvor eleverne kan stille deres tasker.
Ud på turen og quiz
Eleverne skal nu ud på turen og lytte godt til historierne. De skal også have et blad med tilbage fra hvert
træ. Når de kommer tilbage fra turen skal de løse quizzen om træerne.
Posterne skal ikke tages i rækkefølge. Det er en fordel at eleverne spreder sig, så man kan evt. dele dem i
grupper der går i forskellige retninger i starten. Små grupper er bedst.
Eleverne skal generelt kun gå på stierne! Skrænterne er meget glatte og stejle, og man glider let og slår sig.
Klar til at bruge TravelTales:
1. Husk at starte turen på app´en.
2. Tjek at lyden er skruet op og at lokalitetsprikken er på kortet.
3. Tjek at din GPS og lokalitetstjeneste er sluttet til ‐
Iphone: Indstillinger, anonymitet, TravelTales App, tillad
Android: Indstilling, placering, slå til.
4. Når du går, skal du følge med i, om lokalitetsprikken nærmer sig posten. Den lille pil viser ikke
vejen, så du skal selv følge med i om du nærmer dig.
5. Tryk altid på posten på mobilen, når du ankommer. Så ved du, hvilket træ du er ved.

