100 års Daugård
Et skolejubilæum blev brugt til at opsøge
100 års landsbyhistorie i Daugaard

Skolerne før og nu
Skolehistorie er spændende og sjovt at
relatere sig til for eleverne.
F.eks. undervisningsmetoder, lærebøger,
disciplin og gamle lege .

KOM UD OG LÆR!

Landsbyerne har været gennem en utrolig udvikling i de sidste
100 år. Der kom butikker, håndværkere slog sig ned mellem de
gamle gårde og skolen voksede med det stigende børnetal.
Der kom liv i byen – et liv man har besvær med at bevare i
dagens landsby, der mest består af boliger.

Arbejde med tid: 100 år ar lang tid, men
ved at beskæftige sig med udviklingen i
landsbyen og høre historier fra forældre
og bedsteforældre kommer der
perspektiv på vores tid og levevilkår.

IT-træning: Der er mange hjælpemidler på
nettet, bl.a. gamle kort og luftfotos, som er
gode til at vise udviklingen i byen.
Egne videohistorier kan lægges på nettet og
hentes via QR-koder, som man selv kan lave.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre ture af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313

Temadage

Op til jubilæet var der historisk temauge,
der blev indledt med en hyggelig samling af
klasserne med musik og historiefortælling.
På tværs af årgange
I temaugen arbejdede eleverne sammen på
tværs af klasserne og en sammensat
”klasse” skulle grave i de seneste 100 års
historie i Daugård.
Sammen med Kend din landsby blev der
lavet et program for ugens forløb.

På egen hånd
Gamle kort og luftfotos viser byens
udvikling set fra oven og giver en idé om,
hvor gamle husene rundt om i byen er.
Eleverne blev sendt på research i
grupper for at tage billeder af huse fra
de forskellige tidsperioder.
Elevernes fotos blev sat sammen med de
relevante kort eller luftfotos og gav på
den måde et fint indtryk af husenes
udvikling gennem tiden.

Videofortællinger
Andre grupper fik til opgave at fortælle
om steder i byen og deres fortællinger
blev optaget på video og lagt op på
youtube og kenddinlandsby.dk.

Et stort kort over byen
Med et stort stykke pap sat op på
smartboardet går det let med at kopiere
et gammelt kort over byen.

Eleverne lavede selv QR-koder og deres
videoer kunne så hentes ved at scanne
QR-koderne, der blev sat op på kortet.
Lokalhistorisk hjælp
Undervejs i forløbet fik eleverne hjælp
af en lokal borger, der vidste meget om
Daugårds historie.
Det blev udnyttet på en byvandring med
fortællinger om bl.a. møllen, butikkerne,
herregården og de gamle skoler.
Vi fik også mange fine, gamle billeder og
postkort fra byen.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre turene af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313

