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Noter

Mål og begreber

• Du skal kunne give eksempler fra dit lokalområdes historie ud fra hvad vi kan se i dag
• Du skal kunne bruge google docs til at vise hvad du har fundet af historiske spor i Brabrand

Opgave

1. Opret et google-docs dokument i din a�everingsmappe og besvar spørgsmålene
2. Brug følgende sider til at �nde oplysninger om Brabrand:

• https://voresbrabrand.dk/blog/historie/
• https://aarhuswiki.dk/wiki/Brabrand
• https://baaf.dk/om/
• https://da.wikipedia.org/wiki/Brabrand

3. Sæt gerne billeder ind som du �nder på nettet

• Er der noget i lokalområdet der fortæller om dets historie?
• Er der nogle særlige bygninger eller monumenter?
• Hvor fra har det fået sit navn?
• Er der noget man skal lægge mærke til når man går tur i Brabrand?

Gåtur og fotografering

• Man må ikke tage billeder af personer på gaden
• . . . eller ind i andre folks huse
• . . . eller af hinanden
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Turistfolder: Opgave

1. I skal I jeres gruppe lave en turistfolder med de billeder og informationer som I satte ind i jeres Google
docs-dokument

2. Kom ind mindst ind på følgende:

3. Historie
4. Navn
5. Seværdigheder
6. Natur

3. I skal lave opgaven v.hj.a google drive
4. Opgaven skal fylde ca. 1 side og skal deles med mig

Lektier

Udfyld jeres stamtræer og tag dem med tilbage
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