Fag: Historie, Dansk, Madkundskab

Niveau: 4.-7. klasse

Emne: Filmens temaer

UV-materiale

FADEBURET afsnit 4:4 Midsommer og Trolovelse

Skoletjenesten

Ribe VikingeCenter

Se afsnittet ‘Midsommer og Trolovelse’

Opgave 1: Handling
A. Hvad handler afsnittet om? Giv et kort handlingsreferat af filmen.

B. Hvilken årstid er det? Hvordan kan man se det i filmen?

C. Alva har store bekymringer. Hvorfor?

D. Hvem spørger Alva om hjælp?

E. Hvad sker der på Tingmødet?

F. Hvordan er Alvas humør, da filmen slutter?

G. Hvad har morfar besluttet?
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Opgave 2: Afgrøder
A. Vikingerne skal bruge sommeren til at dyrke og sanke alle deres fødevarer til resten af året.
Hvad er forskellen på ordene ‘dyrke’ og ‘sanke’?

B. Hvad dyrkes i kålgården, på marken, og i den vilde natur? Giv eksempler.

C. Find flere råvarer, som vikingerne dyrker på gården. Skriv mindst 6 forskellige ned.
Hent inspiration på listen over vikingernes råvarer.

B. Hvad gør bonden ved høet? Beskriv processen.
Lav det gerne som en tegneserie med billeder, du klipper fra filmen.

Opgave 3: Sommer og overflod
A. For Alva er sommeren en god tid. Hvorfor?

B. Sommertid er også mælketid. Hvorfor?

C. Hvordan kan det være, at vi i dag kan få mælk hele året?
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Opgave 4: Noget om mælk og ost
A. Hvad kan man lave af mælk?
Lav en liste med mindst 5 produkter, der kan laves af mælk. Nogle af produkterne bruges til at lave andre.

B. Vælg et produkt lavet af mælk og beskriv i punkter, hvordan vikingerne laver det.
Beskrivelsen må gerne være en billedfortælling. Forestil jer, at andre skal kunne arbejde efter beskrivelsen.

MÆLK

FRISKOST
Eksempel:

SMØR

1. Koen malkes
2. ......
3. ...... osv.

C. Hvad gør vikingerne for at bevare mælken?
Vores mælk i dag er pasteuriseret og homogeniseret. Hvad betyder ordene, og hvorfor gør vi det?

Opgave 5: Kildekritik
A. Anvend UV-materialet ‘Kildekritik’ som øvelse i kildekritisk analyse af afsnittet.
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Opgave 6: Fremtid
A. Snak i klassen eller i mindre grupper: Hvad tror I, der sker som det næste i serien?
Digt videre og dramatisér.
Anvend UV-materialet ‘Fremtiden’, hvis I ønsker at gå mere i dybden med spørgsmålet.

Praktiske opgaver: Lav smør, friskost og blomsterkrans
A. For at lave smør skal I bruge: ½ liter piskefløde + 1 skål + 1 piskeris + salt
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.

Hæld fløden i skålen. Den må gerne være lidt lunken. Så er det nemmere at
piske den.
Pisk fløden indtil smørret samler sig i små gule klumper, og den hvide
kærnemælk ligger i bunden.
Hæld kærnemælken fra og tryk - med rene hænder - forsigtigt smørret sammen
til én stor klump.
Hæld koldt vand over smørklumpen og pres mere kærnemælk ud. Gør sådan et par gange med nyt,
koldt vand, indtil der ikke kan presses mere kærnemælk ud af smørret.
Læg smørret i en ren skål, krydr med salt, urter, hvidløg e.l.

B. For at lave friskost skal I bruge: 1 liter skyr + 1 skål + 1 stk. klæde + snor +
krydderurter + salt
1.
		
2.
		
3.
		
		

Læg klædet over skålen og bind det godt fast med snor rundt om kanten af
skålen. Der skal være en lille fordybning i klædet.
Hæld skyr over i klædet. Det skal dræne (dryppe af ) ned i skålen. Dæk skålen
og skyren til og stil det et køligt sted i et par timer.
Når skyren er drænet: Brug en ske til at skrabe den drænede skyr af klædet og
over i en anden skål. Rør rundt og tilsæt de ønskede krydderier, f.eks. timian,
salt, hvidløg e.l.

C. For at lave en blomsterkrans skal I bruge forskellige blomster og græsser
helst med lange stilke.
1.
2.
3.
		

Læg blomsterne som på illustrationen. Bind en ranke.
Husk at måle rundt om dit hoved en gang imellem.
Når ranken er lang nok, skal du binde den sammen og forsigtigt putte
stænglerne fra de sidste blomster ind i de første blomster.

Filmserien Fadeburet er produceret af Ribe VikingeCenter med
støtte fra Region Syddanmark og Kulturregion Vadehavet
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