Muldvarpekassen
Formål: At lave naturformidlende aktiviteter i rollespil, hvor
man skal snakke og undersøge, men ikke slås.
I denne kasse finder du alt hvad du skal bruge til at lave
naturformidlingsaktiviteter i dit rollespil. Kassen indeholder 1
monstermasker (en muldvarp) med dertilhørende aktiviteter
og udstyr.
Tanken er at deltagerne i dit rollespil skal interagere, snakke
og hjælpe muldvarpen med deres udfordringer ved at
undersøge genstandene.

•
•
•

1 muldvarpemaske
3 lædertasker til pakning af duftglas
3 duftglas (kanel, kaffe, pebermynte)

Hvordan kan jeg bruge muldvarpen – forslag til aktiviteter
Muldvarpen kan næsten ikke se og bruger primært sin næse til at finde vej og identificere ting.
Med muldvarpen medfølger 3 duftglas, som hver indeholder en hemmelig ingrediens/duft der skal
identificeres ved hjælp af lugtesansen. Duftene i glassene er kaffe, kanel og pebermynte.
Du kan bruge muldvarpen og dens dufteglas på forskellige måder i dit rollespil. Eventuelt er du også
velkommen til selv at tilføje nye lugte til glassene.
Den forkølede muldvarp
Enten kan muldvarpen være en stakkels, forkølet muldvarp som ikke selv kan lugte og skal have hjælp til at
identificere indholdet af glassene. Det kan også være at muldvarpen har mistet glassene og skal have hjælp
til at finde dem igen. Den kan måske ikke se hvorhen den går, men kan lugte i hvilken retning spillerne skal
gå. Sidst men ikke mindst kan I selv lave flere duftglas med forskellige ingredienser og få spillerne til at
identificere de rigtige duftglas som spillerne så skal overbringe til muldvarpen.
Muldvarpens yndlingsspise
Muldvarpen spiser gerne biller, bænkebidere og regnorme. Send
spillerne ud for at grave efter kryb og kravl så muldvarpen kan få
sin mave fyldt. Til gengæld vil muldvarpen vise spillerne hvordan
man tilbereder dens yndlingsspise, nemlig
”jordrejer”(bænkebiddere) over bål. Bænkebidere er i familie
med rejer, så hvis I spiser en bænkebider er det det samme som
en reje. De smager som flæskesvær og det at fange, tilberede og
spise dem sammen med spillerne er en virkelig sjov aktivitet😊
NB! vær opmærksom på at spillere med skaldyrsallergi, også kan
få allergiske reaktioner på bænkebidere.
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Opskrift på muldvarpens yndlingsspise
•
•
•
•
•

Saml en håndfuld bænkebiddere
Hæld dem over med kogende vand
for at rense dem
Varm olie og salt (eller andet
krydderi) op på en pande
Steg bænkebidderne ved høj varme
på panden i 5 minutter.
Nyd de knasende jordrejer, evt i
suppe eller bare som snacks.

