FRITID I DET 20. ÅRHUNDREDE
Inden besøget på Tidens Samling

Opgave
Du skal spørge dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller andre voksne om deres
fritidsaktiviteter, da de var børn.
Du kan evt. spørge, om de har billeder eller ting fra deres barndom, som du kan låne med.
Spørgsmål, du kan stille:
1. Hvad legede du? Og hvilket legetøj havde du?
2. Gik du til sport/spejder/dans/gymnastik eller andet? Hvilket?
3. Læste du bøger? Hvilke?
4. Havde du en hobby? Hvilken?
5. Samlede du på noget? Hvad?
6. Havde du nogle pligter? Hvilke?

FRITID I DET 20. ÅRHUNDREDE
Besøget på Tidens Samling

Opgave 1
Tidens Samling er delt op i 9 ”stuer”. Den første stue er fra 1900-1919, næste stue fra
1920’erne osv. Gå på opdagelse i stuerne og find fritidsting.
Hvilke ting fandt du i:
1. Stuen 1900-1919 2. Stuen 1920-1930 - (1920’erne)
3. Stuen 1930-1940 - (1930’erne)
4. Stuen 1940-1950 - (1940’erne)
5. Stuen 1950-1960 - (1950’erne)
6. Stuen 1960-1970 - (1960’erne)
7. Stuen 1970-1980 - (1970’erne)
8. Stuen 1980-1990 - (1980’erne)
9. Stuen 1990-2000 – (1990’erne)

FRITID I DET 20. ÅRHUNDREDE
Besøget på Tidens Samling

Opgave 2
På Tidens Samling er der også et skab med legetøj. Kig på legetøjsskabet og find mindst tre
ting, som du har hørt om eller set før.
Svar nu selv på spørgsmålene:
1. Hvad leger du? Og hvilket legetøj har du?
2. Hvad går du til? Sport/spejder/dans/gymnastik eller andet?
3. Hvad læser du?
4. Hvilken hobby har du?
5. Hvad samler du på?
6. Har du nogle pligter? Hvilke?

FRITID I DET 20. ÅRHUNDREDE
Efter besøget på Tidens Samling

Opgave
I grupper skal I lave en præsentation f.eks.:
•

Powerpoint

•

Plancher

•

En museumsudstilling med ting, billeder, tekster m.v.

I kan også:
•

Lave et rollespil, hvor I forestiller jer, hvordan børns fritid var før i tiden.

•

Skrive om, hvordan jeres børnebørn mon vil se på jeres barndom.

