ARBEJDSARK TIL OLDTIDEN I HASTRUPOMRÅDET
I dette tema undersøges oldtiden der hvor du selv bor.
Når du svarer på spørgsmål, skal du hele tiden huske på, at det skal bruges til udstillingstekster, til
plancher og så videre. Derfor er det vigtigt at gøre det godt fra starten.
Indledning:
• Hvornår var oldtiden? Afgræns det i tid. Lav en faktaboks til at sætte på tidslinien/kortet.
• Findes der levn fra oldtiden i landskabet i dag? Diskuter hvilke og hvor.
• Hvor og hvordan finder du dem?
Brug evt. http://www.fortidsminder.com/ordforklaring.html Her findes en god oversigt.
Her kan du se én måde at finde frem til de steder, hvor der er gjort arkæologiske fund:
1. Gå ind på http://www.dkconline.dk/
2. Klik på Søgning (øverste venstre hjørne) og vælg ”Geografisk søgning”.
3. Klik dig frem til Hastrup på Danmarkskortet.
4. Vælg f.eks. 1:100.000 på kortet (skift mellem kort og ortofoto/luftfoto). (Se pil nedenfor).
5. Tryk på vis lokaliteter. Når du har et billede som det her nedenfor. Så er du klar til at se de arkæologiske fund. (Se pil
nedenfor).
Ved at klikke på de røde markeringer, kan du læse om fundene.

Er der synlige eller usynlige levn i området i dag? Hvorfor er de usynlige eller synlige?
• Tror du at der, set ud fra fundene, har boet mennesker i området i Oldtiden?
Hvor? Hvorfor? (Hvad betyder fundene: Kan man gætte sig til at der har boet mennesker ud
fra fund af flintespidser? Hvad er et godt tegn på at der har boet mennesker?
•

Hvad har de/kan de have levet af?

•

Tegn alle de kendte fund ind på klassens kort og beskriv kort fundet i en faktaboks.
Husk at skrive hvornår det stammer fra, hvornår fundet er beskrevet af arkæologerne osv.

•

Lav en tidslinie i klassen fra oldtiden til i dag og placer forskellige tidsaldre og større
begivenheder på den. Her indsætter du de fund I arbejder med i klassen.
Den skal både indeholde de generelle temaer fra Danmarks historie og dem I finder i
Hastrup. Indsæt også billeder af værktøj, fødevarer, tøj eller andet tidstypisk (se dem i bøger
eller på nettet og tegn selv).

•

Lav evt. tegninger af stedet, som du tror det kan have set ud dengang stedet blev brugt i
oldtiden. Tegn mennesker, mad, jagtvåben og redskaber.

•

Tag ud på stedet og tag digitale billeder, som det ser ud i dag og sæt billedet på kortet, sæt
dem ind på tidslinien og læg dem på hjemmesiden.
Du skal også optage et filmklip på mobiltelefonen/digitalkamera.

•

Lav et Podcast til skolens hjemmeside.
Indtal en kort forklaring om fundet til brug for skolens hjemmeside og fortæl hvad der er
fundet på stedet. Det må ikke vare mere end ca. 20-30 sek., højst 1 min.
Det kan være en god ide at lave et kort manuskript.
Kontakt Malene Erkmann for teknisk assistance.
(Husk, lyd på nettet er særlig godt for de mindre børn, som har lidt svært ved at læse).

•

Kan du finde frem til stedet ud fra beskrivelsen på hjemmesiden her?
Benyt evt. 4-cm kort eller GPS-teknologi til at finde frem til stederne.

•

Diskuter i gruppen om det er vigtigt at udgrave og bevare arkæologiske fund og lave
fredninger. Skriv det ned i en faktaboks og brug det på jeres planche.
Læs mere om fredning af fortidsminder her:
http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/historie/index.jsp
http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/fredning/beskyttelse.jsp

