Gå på opdagelse i Den Fynske Landsby
Opgaveark 4.-6. klasse

Velkommen til Den Fynske Landsby
I dag skal I undersøge nogle af de ting, der var i en landsby i 1800-tallet.
Svarene på alle opgaverne finder I ved at besøge husene i Landsbyen og kigge godt på alle de ting og skilte, I kommer forbi. Brug en mobiltelefon til at tage
billeder af det I ser, så I kan huske det, når I kommer hjem på skolen.

1. Gå en tur rundt i Landsbyen og kig på
husene.
a. Hvor mange af husene har
bindingsværk?
b. Hvilke huse har ikke bindingsværk?
c. Hvorfor tror I, der er nogen af husene,
der ikke har bindingsværk?

3. Find mindst tre forskellige måder at lave
hegn på i Landsbyen
a. Tag et billede med en mobiltelefon af
de forskellige typer af hegn, I kommer
forbi.
b. Hvorfor tror I, der er forskel på
hegnene?

5. Besøg Fjeldstedgården (nr. 6) og Katterød
Hospital (nr. 8)
a. Hvordan skaffede man vand? Tag et
billede med en mobiltelefon af den
måde, man skaffede vandet de to
steder.
b. Hvordan tror I, man gjorde når man
skulle i bad?

2. Find de huse, der ikke har stråtækte tage.
a. Hvilke huse har ikke stråtækte tage?
b. Tag et billede med en mobiltelefon af
et af husene uden stråtækt tag.
c. Hvorfor, tror I, der ikke er stråtækt tag
på det hus, I har fotograferet?
Kig eventuelt på, hvad huset har været
brugt til.

4. Besøg Tommerup Præstegård (nr. 7),
Katterød Hospital (nr. 8) og Melbyhuset (nr.
10)
a. Hvor gik man på toilettet i de
forskellige huse?
b. Hvad er forskellen på de tre huses
toiletforhold?
c. Hvorfor tror I, der er forskel på
toiletforholdene?

6. Besøg Landsbyens tre møller: Maderup
(nr. 4), Davinde (nr. 1) og Hestegangen (ved
nr. 9)
a. Hvordan får de tre forskellige møller
energi?
b. Hvad skulle de forskellige møller
bruges til?

Husk! Det er også jeres museum, så pas godt på husene, dyrene og alle tingene.

7. Besøg Katterød Hospital (nr. 8)
a. Hvor mange rum er der i hospitalet?
b. Hvem boede på hospitalet?
c. Hvordan tror I, det har været at bo på
Hospitalet?
d. Hvor bor den gruppe af mennesker, der
den gang boede på Hospitalet, i dag?

10. Besøg Vigerslevhuset (nr. 15)
a. Hvilket håndværk har der været lavet i
huset?
b. Tag et billede med en mobiltelefon af
mindst tre ting, der viser hvilket
håndværk, det er.
c. Hvad foregår der i den fine stue i
huset?

13. Gå en tur i haven ved Torupgården (nr.
9) og i Præstegårdens have (nr. 7)
a. Hvad er forskellen på de to haver?
b. Hvorfor tror I, der er forskel på de to
haver?
c. Kender I nogle af planterne i haverne?
Skriv navnene ned på dem, I kender

8. Gå en tur ad Landsbyens hovedgade fra
Mølledammen til Teglværket
a. Tag et billede med en mobiltelefon af
alle de dyr, I ser undervejs på turen.
b. Hvad tror I, man brugte de forskellige
dyr til i 1800-tallet?
c. Hvad bruger man de dyr, I har mødt, til
i dag?

11. Besøg Turuphuset (nr. 16)
a. Hvor mange har boet i huset i 1845?
b. Hvor tror I, de forskellige har sovet?
c. Find værkstedet i huset. Kig godt på e
forskellige genstande.
Hvilket håndværk tror I, manden har
haft?

14. Besøg Fjeldstedgården (nr. 6).
a. Tæl antallet af rum i gården. Hvor
mange rum er der?
b. Er der nogen rum, som er på gården,
som I ikke har der hjemme?
c. Er der nogen rum, som mangler i
forhold til jeres hjem?

15. Besøg legepladsen

9. Besøg Hulegården (nr. 11) og find stalden
på gården
a. Hvor mange heste tror I, der er er plads
til i stalden?
b. Hvem tror I, der boede i værelset lige
ved stalden?
c. Hvor tror I, at I skulle have sovet, hvis I
skulle bo på Hulegården?

12. Find to huse med to forskellige
køkkener.
a. Tag et billede med en mobiltelefon af
de forskellige steder, man har lavet
maden.
b. Hvordan tror I, man lavede mad de to
steder?
c. Overvej om der er noget mad, I ikke
ville kunne lave i køkkenerne. Hvilket
mad kunne det være?

a. Hvilke dyr kan I finde rundt på
legepladsen?
b. Hvorfor tror I, at det er netop de dyr, der
er her?
c. Kan I finde rotterne?
Når I er færdige med opgaverne find jeres lærer
eller fortsæt med at lege på legepladsen.

Husk! Det er også jeres museum, så pas godt på husene, dyrene og alle tingene.

