Lærervejledning - 10 spørgsmål til museumsinspektøren

10 spørgsmål til museumsinspektøren

Vi besøger jer i jeres virtuelle klasseværelse. Rollefordelingen er klar. Eleverne skyder med skarpt i form
af spørgsmål om alt mellem himmel og jord indenfor perioden oldtid eller middelalder.
Museumsinspektøren svarer efter bedste evne og supplerer med spændende museumsgenstande og
gode historier, der passer til jeres periode og tema.
Varighed: Cirka 30 minutter, alt efter elevernes spørgelyst.

Det kan være spørgsmål som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor gamle blev menneskene i stenalderen?
Spiste vikingerne grød til morgenmad?
Hvorfor ofrede de mennesker i jernalderen?
Finder arkæologerne guld, når de graver?
Hvor meget vejer en brynje?
Hvordan lavede man tøj og sko?
Hvor tit gik de i bad i bronzealderen?
Hvad legede børn med i middelalderen?

Forberedelse
Mødet med museumsinspektøren vil være baseret på elevernes nysgerrighed, opmærksomhed og
ikke mindst spørgsmål – cirka 10 styks i alt. Vi beder dig derfor om at lade eleverne forberede spørgsmål til os –intet spørgsmål er for stort eller lille.
Du kan lade eleverne gå sammen i grupper af 2 - 3 elever. Hver gruppe skal udvælge et eller to spørgsmål, de gerne vil stille museumsinspektøren. Museumsinspektøren svarer efter bedste evne og supplerer med spændende museumsgenstande og gode historier, der passer til jeres periode og tema.

Online undervisningsmateriale
Museum Østjylland og andre Kulturaktører har udviklet gode online-materialer om oldtiden og
middelalderen.

For 3. - 6. klasse
Møde med oldtiden www.møde-med-oldtiden.dk
Et spændende e-læringsmateriale om oldtiden. Her finder du film om
stenalder, bronzealder og jernalder og arbejdskort med mulighed for at arbejde
videre med den viden, eleverne har fået i filmene.
For 0. - 2. klasse
Den magiske Tidsballon www.tidsballon.dk
Skøn billedfortælling om Jens, Benjamin og Malou, der tager på tidsrejse tilbage
til oldtiden.
Supplér med at invitere en museumsinspektør ind i jeres virtuelle klasseværelse
til 10 spørgsmål til museumsinspektøren og bliv meget klogere på oldtiden.
For 4. - 6. klasse
Randers i middelalderen www.randersimiddelalderen.dk
Et spændende materiale om livet i middelalder-købstaden, Randers. I materialet
indgår f.eks. et rollespil, hvor eleverne lever sig ind hverdagslivet for menneskene
i middelalderens Randers.
NB! Denne side bruger Flash Player for at kunne fungere. Du kan derfor opleve
problemer med at se den på IPad/IPhone og i nogle browsers.
For 4. - 6. klasse
Fakta om middelalderen https://faktalink.dk/middelalderen-faktalink-light Korte
faktuelle tekster og små film om middelalderen. Materialet giver en generel indføring i årstal og samfundsforhold.
For 3. - 6. klasse
Tegnefilm om middelalderen
https://www.youtube.com/watch?v=5Zx6EThF9rE
To sjove tegnefilm fra 1972, der fortæller historie til børn på en klassisk 70’er
måde! Flemming Quist Møllers tegninger blander sig med samtidig kunst fra
middelalderen, der på en fin måde sætter ansigter på middelalderens mennesker. Filmen viser dagligdagslivet med tøj, redskaber, værktøj, bolig og livet for
bønderne.

