LÆRERARK
Foto:

GPS i Ribe

Kors I knægte Post 12

Præstegade 15,, Kapellangården
Kapel

GPS tekst

Dette hus kaldes Kapellangaarden.
Kapellangaa
Det
blev bygget til Domkirkens
hjaelpepraest
st i 1576 Over doeren staar
der på skiltet ANNO 1576.
1576 Huset har 12
fag og bjaelkerne stoettes af knaegte
med aeselryg-buer
buer og kors
Ved en frygtelig brand i 1580 braendte
brae
213 huse, men byen
yen blev hurtigt
bygget op igen.. Straatag
Straa
blev forbudt.
Alle huse skulle nu have tegltag. Og der
skulle være brandspande ved hvert
hus.
Kapellangaarden
ngaarden braendte
brae
ikke i 1580

Opgave:
Hvad kan man se ved siden af aarstallet på skiltet over doeren?
doe
Noter hvornår den store brand haergede i byen.
Noter hvor mange fag er der i huset?
Tag billeder
er af knaegte bindingsvaerk undervejs på hele GPS turen.

Svar: Anno
Svar: 1580
Svar: 12 fag

Undervejs mellem alle poster:: Tag billeder af bindingsværkshuse i Ribe.
Ribe. Prøv om du kan finde skråbånd på nogle af
byens gavle.

Forberedelse inde GPS løbet:
Læs : Kors I knægte
Efterbehandling:
Opgaver:
Læs teksten Kors I Knægte
1. Fremstil en A 4 side med billeder af bindingsværkshuse i Ribe og knægte i de gamle huse. Tegn en
Ribeknægt og et Andreaskors fra fra et af husene
2. Lav en Foto-story
story om din tur I Ribe.
3. Vis klassens fotostory for andre. Det kan være på et forældremøde eller for andre klasser på skolen.
4. Send meget gerne jeres fotostory til Skoletjenesten else.agergaard@skolekom.dk og RAMS
rams@mail.dk
5. Gå tilbage til teksten og find alle de ord du kan finde, der handler om bygninger og bindingsværk,
f.eks. Knægt, stolpe, ranke, fag osv.
Lav en ordliste med forklaringer fra teksten, eller søg ordene på nettet
Lav ordkort med spørgsmål og svar om ordene. Find på en quizleg med kortene.
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