Videre arbejde med emnet ”før” og ”efter” besøget
De følgende opgaver kan du bruge til at forberede og efterfølgende bearbejde museumsbesøget.
Nogle af øvelserne angiver, hvordan du kan bruge opgaverne i din forberedelse. Andre af opgaverne
er formuleret således, at eleverne kan bruge dem direkte.

1) Engang for længe siden! Hvad ved du om landbruget for 100 år siden?
Udvælg en række opgaver og aktiviteter i materialesamlingen En gang for længe siden
(http://www.vestmuseum.dk/Undervisning/Undervisningsforløb/Materialer_til_besøg_på_egen_hån
d.aspx)
Her finder du også fortællingen om børnene Axel og Ida Marie, som du kan læse højt for eleverne
eller give dem, så de selv kan læse den.
Du kan plukke i en række opgaver og aktiviteter, der har til hensigt at forberede og efterbearbejde
elevernes oplevelser. Foruden historie og natur/teknologi kan du også bruge opgaverne i dansk. Se
i lærervejledningen til materialesamlingen for uddybning af de enkelte opgaver.
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2) Interview en landmand! Hvordan lever man på landet i dag?


Interview én som arbejder ved landbruget i dag. Det kan også være, at I besøger en gård og
taler med dem, som arbejder der. Det kan være en:
o Fuldtidslandmand
o Deltidslandmand
o Landbrugsmedhjælper



Du kan spørge ham/hende om følgende spørgsmål:
o
o
o
o
o
o
o



Hvor bor han/hun og ejer han/hun selv gården, hvor han/hun arbejder?
Har han/hun dyr? Hvis ja, hvilke og hvor mange?
Dyrker han/hun afgrøder? Hvis ja, hvilke?
Hvor meget jordejer han/hun eller passer han?
Hvor meget arbejder han/hun?
Hjælper hans/hendes børn til i landbruget?
Kan han/hun godt lide at være landmand? Hvis ja, hvad kan han/hun så allerbedst
lide?

Du kan fremlægge dit interview mundtligt, præsentere det via plancher eller via digitale
programmer I bruger på skolen
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3) Digt en historie: En dag i Axel og Ida Maries liv: Hvad der videre skete


Du har måske læst eller hørt om børnene Axel og Ida Marie ved dit besøg på Ringsted
Museum og Arkiv. Du skal nu digte eller tegne en dag i Axels og/eller Ida Maries liv. Hvis du
ikke kender fortællingen, kan du få din lærer til at læse den højt for klassen.
Du kan komme ind på én af følgende punkter i din historie:
o
o
o



Ida Maries og Axels juleaften
Ida Marie og Axel får besøg af deres bedstemor
Ida Marie og Axel får brev fra deres gamle karl, der er udvandret til Amerika. Hvad
skriver han om Amerika?

Skriver du en historie, må den max. fylde en halv side. Det kan være, at din lærer skal hjælpe
dig med at finde informationer om eller beskrive julen i gamle dage. Det samme gælder for,
hvorfor man udvandrede til Amerika, og hvordan man levede der, når man kom derover.
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