Skoleopgaver til Mandø Museum
Sværhedsgraden er stigende

Opgave 1
Gå rundt om ” Mandøhuset ”
Hvornår er huset bygget ?

Opgave 2.
Gå ind i huset.
Huset er et skipperhjem fra 1800-tallet.
Find ting, der viser, at mændene og de store drenge har været på langfart
med de store sejlskibe.
Du må både skrive og tegne.

Opgave 3.
Find ting, der fortæller, hvad kvinderne og pigerne og de gamle arbejdede med
derhjemme.
Du må både skrive og tegne

Opgave 4.
Find eksempler på, hvad mændene kunne få tiden til at gå med, når de var hjemme
om vinteren.
Du må både skrive og tegne.

Opgave 5
Hvad tror du kvinderne i ”den kønne stue” snakker om ?

Opgave 6
Nogle søfolk druknede, nogle blev syge og kom aldrig hjem.
Beskriv kort en familietragedie, hvor flere ikke kom hjem.
Du kan bruge disse spørgsmål:
Hvad blev de syge af ?
Hvor skete det ?
Hvem kom alene hjem ?
Hvad havde han med hjem ?

Opgave 7.
Hvad er en alkove ?
Hvorfor tror du, den er så kort ?

Opgave 8.
Hvad er en bi-læggerovn ?

Hvorfor er det smart ?

Opgave 9.
Hvorfor tror du, at bageovnen i bryggerset er så stor ?

Man fik brød og kager, men hvad fik man mere ud af at tænde op i ovnen ?

Opgave 10.

Hvor mange strandinger ved Mandø kan du læse om ?
Beskriv én af dem.

Du må både skrive og tegne.

Opgave 11.
Find modellen af ”Karen”. Hvor har hun sejlet ?
Hvilken skibstype var ”Karen” ?
Hvad var kendetegnet for den type skib.
Hvorfor var det smart ?

Opgave 12.
Find modellerne af den canadiske pilot og bombeflyet Halifax.
Hvad skete der med flyet ?

Hvornår, af hvem og hvorfor blev det skudt ned ?

Hvor mange besætningsmedlemmer var der i flyet ?

Hvad skete der med ham, der i virkeligheden bar uniformen ?

Hvad skete der med de andre ?

