Til elever i 4.-6. kl.

Opgaver
1. Fandtes der spil i jernalderen?
Der var også tid til spil, men dette var kun forbeholdt de rige. I en
del af jernalderens rigt udstyrede grave har man fundet spillebrikker
af bl.a. glas. Sådanne spillebrikker har fyrsten også fået med, så han
kunne fornøje sig og finde adspredelse i dødsriget.
Udtænk et spil. Det kunne måske være et brætspil, et strategispil eller
noget helt tredje – find på nogle sjove spilleregler!
Her er en idé til et spil, du selv kan bygge videre på:
Germanerne handlede en del med romerne. Du kan læse mere herom
i litteraturen, hvor du også finder kort over handelsvejene mellem
Skandinavien og Romerriget.

61 sorte og hvide spillebrikker
af glas
Glas blev fremstillet i Romerriget
og importeret til Skandinavien bl.a.
i form af spillebrikker. Spillet er
sandsynligvis en form for strategispil a la vore dages dam. Spillebrikkerne viser, at der også var
plads til tidsfordriv blandt datidens
rige familier.

Tegn et kort over Danmark og Romerriget med denne handelsrute.
Du kan bruge spillebrikker, som forestiller germanere og romere i
hver deres farve. Der blev handlet en del værdifulde luksusvarer.
Handelsruten er derfor fyldt med forhindringer (f.eks. kampe, overfald,
vildledning). Find selv på spændende spilleregler. Kun fantasien sætter
grænser.

2. Den romerske hær
Se på litteraturlisten og find de bøger, der omhandler den romerske
hær. Her får du en masse at vide om, hvordan hæren var delt op,
kampteknikker, og hvilket tøj soldaterne havde på.
Du kan selv få din egen romerske hær!
Sådan gør du:
1 Se i bøgerne, hvordan soldaterne i den romerske hær så ud.
2 Tag noget kraftigt hvidt papir/tyndt pap.
3 Tegn de enkelte soldater med deres uniformer, farvelæg
dem, og giv dem ansigter. Hver enkelt soldat skal stå på
en aflang tyk ”bjælke”, som efterfølgende skal bøjes, så
soldaten kan stå opret.
4 Klip ud.
5 Tegn soldatens våben og skjold og klip ud.
Prøv, om du kan lave skjoldene på en måde, så papsoldaterne kan holde på dem.

Soldat fra Legio VI Victrix
Cohors II Cimbria, der rekonstruerer og afprøver fund og idéer fra
Romerriget og romersk jernalder.

God fornøjelse!
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