MØ_Skolefolder_KrydsfalsA3.indd 1

• Læs højt for børnene om Worm og vis dem billederne.
• Led efter Worms ormehuller og kryds det rigtige billede
af, når han er fundet.
• Hvert rum har et tema. Snak med børnene om temaet.
Hvordan passer det med det, som Worm laver? Og er der
nogle genstande i rummet, som børnene kan genkende?
Udseende
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Nu skal i besøge Histotoriet og gå på opdagelse i historien
sammen med Historikeren, Arkæologen og Konservatoren.
I skal undersøge hvordan historien er med til at forme nutiden,
og opleve historien gennem eksperimenter og leg.
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Hej med jer!

På opdagelse i Histotoriet med museumsormen Worm
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Velkommen til Histotori

Tidsikoner: De forskellige tidsperioder har et ikon, der går igen
i hele udstillingen. Så kan i se, hvor gamle de mange genstande er.
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Stenalder. 10.000 år siden.
Stenaldermennesker brugte redskaber af flintesten.
De spiste fisk, vilde dyr og planter. De boede i telte
eller små hytter, som de flyttede fra sted til sted.

Bronzealder. 3.000 år siden.
Bronzealdermennesker havde våben og smykker af
bronze. De havde marker og husdyr. De boede i huse
bygget af træstolper, stråtag og lervægge.

Jernalder. 2.000 år siden.
Jernaldermennesker havde redskaber og våben af
jern. De havde marker og husdyr. De boede i huse af
træ, strå og ler, som lå i landsbyer.
Vikingetiden er en del af jernalderen.

Derfor skal de være bag

”. Her kan du selv under

vi kalder ”Hak-o-metre
Find os rundt omkring

i udstillingen og lær

mere om de genstande, I

Middelalder. 600 år siden.

finder.

I middelalderen havde man marker og husdyr.
Markeder og købstæder voksede frem. Folk boede i
huse af bindingsværk og byggede kirker, klostre,
vandmøller og borge.

Hilsen HAK

Industrialiseringen. 200 år siden.
I industrialiseringen flyttede mange til byen.
Fabrikker og industri voksede frem. Folk boede i
lejligheder eller villaer. Man købte flere madvarer
og ting i stedet for at lave det hele selv.

1.-6. klasse: Åben opgavearket!
Vejledning til læreren:

De voksnes tid. 40 år siden.

• Eleverne kan deles op i grupper eller arbejde på egen hånd.
• Start samlet og gennemgå temaer og tidsperioder.
• Eleverne sendes rundt i udstillingen og skal finde genstandene fra midtersiden.
• Fælles afslutning. Snak om, hvad eleverne har fundet ud af. Brug evt. pulterkammeret på øverste sal her i Histotoriet. Der kan i sidde alle sammen.

Prøv at spørge din lærer, dine forældre,
bedsteforældre eller andre voksne.
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Undersøg historien:
Find disse genstande og svar på nedenstående
spørgsmål.
• Start med at vælge en genstand her på siden.
• Kan du gætte hvilket tema, den hører til?
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Find genstanden i udstillingen og udfyld genstandskortet ved siden af genstanden her på siden.
• Hvad er det?
• Hvilken tid er den fra?
• Hvad er den lavet af?
• Hvad kan den bruges til?
Kender du noget i din hverdag der ligner denne

genstand eller skal bruges til det samme?
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