
En familietur i Rødovres natur

Fælles fagligt forløb på 3. årgang i dansk og matematik



Hvad skal vi lære?

1. At bruge billeder til at lave en 

billedfortælling

2. At kunne se matematikken i din 

hverdag

3. At samarbejde med en makker om, 

at skabe billeder til jeres fortælling

4. At kunne bruge Tiny Town i Virtual 

Reality til at skabe en verden



Fortællingen

Se og lyt til fortællingen om familien Jensens dag i Rødovres natur

Se og lyt til fortællingen IGEN, og sæt den på pause, hver gang der kommer en 
regnehistorie

Løs regnehistorierne på de næste sider i bogen



Regnehistorier
Læs, løs, skriv og indtal



Far siger, at han 

kan spise 3 

sandwiches, 2 

cookies og drikke 2 

juice. 

Far pakker i alt 8 

sandwiches, 7 

cookies og 6 juice. 

Kom med et forslag 

til, hvor meget de 

andre hver især 

kan spise og drikke, 

så der er til hele 

familien?

Madpakkerne

INDTAL DIT
FORSLAG HER



En gråand bliver makismalt 23 år, hvor gamle vil de 

nye ællinger fra i år være når du som voksen, 

besøger Kagsmosen - måske med dine egne børn? 

Gråandens levealder

INDTAL DIT
FORSLAG HER



Find ud af, hvor meget plads David skal bruge for at kunne 

spille fodbold, og tegn en skitse af en fodboldbane.  

Fodboldbanen

INDTAL DIT
FORSLAG HER



Fodboldbanen

INDSÆT DIN 
SKITSE AF 

FODBOLDBANEN
 HER

Tegn en skitse af en fodboldbane på et stykke papir

Skriv målene (cm) på den

Tag et billede af skitsen



Hvor gode er I til at holde balancen? 

Gæt på, hvor lang tid I kan stå på et ben? 

Prøv nu efter og find ud af, hvor længe klassen tilsammen kan stå på et ben?

Balance

INDTAL DIT
FORSLAG HER



Det tager op til 1 måned for papirsposerne, op til 2 år for juicebrikkerne 

og op til 500 år for plastikposen. 

Hvornår er papirposerne senest nedbrudt? 

Hvornår er juicebrikkerne senest nedbrudt? 

Og hvornår er deres affald helt væk, hvis nu mor Aisha glemmer det?  

Husk skraldet!

INDTAL DIT
FORSLAG HER



Find på idéer 

Hvad tegner børnene? Hvad ville I tegne?  

Hvad synes I, der skulle være ude i naturen i Rødovre, så det 

ville være sjovt at tage på tur med familien? 



Mit drømmested i 
Rødovres natur

INDSÆT DIN 
SKITSE AF DIT 
DRØMMESTED 

HER

Tegn en skitse af dit drømmested, som du godt kunne tænke dig, der 

var i Rødovre

Tag et billede af din skitse

Indsæt billedet



Skab en billedfortælling

Hvad er en billedfortælling? 

En billedfortælling er en historie, der fortælles ved hjælp 

af enten kun billeder eller med både billeder og tekst.

Hvordan ville familien Jensens familietur være, hvis den var 

på dit drømmested midt i Rødovres natur?

Fortæl og fortsæt historien ved at tegne 6 billeder, der 

har en tydelig handling og slutning.



Storyboard
Indsæt dine billeder her og skriv eller indtal, hvad der sker på billederne



Byg sammen med en makker jeres drømmested i Tiny 

Town

Tag 6 forskellige billeder, der kan fortælle om familien 

Jensens dag på jeres drømmested midt i Rødovres natur

Skab dine egne billeder
I skal nu i gang med at skabe jeres egne billeder i Tiny Town, 

der er et virtual reality program.



Hvad kan vi i Tiny Town?

Skabe en verden

Tilføje forskellige figurer af dyr, mennesker, bygninger og ting

Justere størrelsen og positioner på alle figurer

Tage billeder fra forskellige vinkler

SE DENNE KORTE
INTRODUKTIONSVIDEO

TIL TINY TOWN



Krav til din billedfortælling

Den skal indeholde 6 billeder

Til hvert billede skal der også 
være en kort fortællende tekst 
og en lydoptagelse

Der skal være en tydelig 
handling og slutning

På de næste 6 sider i denne bog kan du indsætte dine billeder, tekst og lyd



Billede 1
Tekst 1
Lyd 1



Billede 2
Tekst 2
Lyd 2



Billede 3
Tekst 3
Lyd 3



Billede 4
Tekst 4
Lyd 4



Billede 5
Tekst 5
Lyd 5



Billede 6
Tekst 6
Lyd 6




