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SKATTEJAGT!

Målgruppe
4. og 5. Klasse

Se ”Skatteøen” og find skatten

Fag
Dansk

Der findes en skat. En ægte, nedgravet sørøverskat et sted i Ballerup Kommune.
Gennem ledetråde og et gammelt skattekort skal I finde frem til skatten, men husk: I
er ikke de eneste der jagter skatten! Også en flok skruppelløse sørøvere vil finde den
nedgravede formue med en guldbillet til ”Skatteøen”. Kan I knække koderne, bryde
kortets hemmeligheder og finde frem til skatten før piraterne?
Sammen med Teatergruppen KLIMA har vi lavet en ægte skattejagt med en
nedgravet skat. Tag eleverne med på Baltoppen LIVE og se ”Skatteøen”, læs bogen
og find skatten. Husk skovl og kompas!
Forløbet konkret
Eleverne skal med kort og koder finde
frem til en skjult skat, som I i
fællesskab skal grave op.
3 mandage i træk modtager I kl. 9.00
en mail med en kort film, samt en
opgave I skal løse for at komme tættere
på skatten. Inden uge 37 modtager I
lærervejledning og skattekortet i fysisk
form.
Opgaver og film referere direkte til
”Skatteøen” som bog og teater og tager
udgangspunkt i bl.a. sange og
karakterer. Skattejagten er således en
ekstra dimension til teateroplevelsen.

Skatten
I kan finde skatten i uge 39. Der er én
skat til alle tilmeldte klasser. Det er
derfor ikke nødvendigt at sidde klar
mandag morgen kl. 9 for at komme
først til skatten.
Konkrete læringsmål for forløbet
 Eleverne har kendskab til miljø og
karaktere i Skatteøen.
 Eleverne kan samarbejde om
opgaveløsning.
 Elevernes motivation for at læse og
se ”Skatteøen” er styrket.
Fælles Mål i fokus
Dansk (efter 6. klasse)
Fortolkning: Eleven har viden om
udvalgte historiske og kulturelle
litterære perioder.
Kommunikation: Eleven kan skabe
fælles fortællinger sammen med andre.

Udbydes i perioden
Ledetråde i uge 37-39 2022.
Skatten findes i uge 39
Sted
Skatten er gravet ned et sted i
Ballerup Kommune. Ledetråde
arbejder I med på skolen.
Varighed
Afsæt 1-2 lektioner til hver
ledetråd, samt ½-1 time til
opgravning af skatten + transport.
Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk
Skattejagt i kontekst
I uge 39 kan I komme i teateret og se
”Skatteøen”. Samtidig har
Fællessamlingen 100 eksemplarer af
Robert Louis Stevensons bog fra 1883,
hvor de sørøvere vi kender i dag
introduceres: Klap for øjet, træben og
papegøjer på skulderen. Rom, Jolly
Roger og nedgravede skatte.
Brug skattejagten som forberedelse til
teaterbesøget og til, at blive klogere på
både bogen og klassikerfænomenet.

