Arbetsblad
4. De första bönderna

Arkeologens dotter
Avsnitt 4 De första bönderna
Yngre stenålder

Viktiga ord och begrepp
kokgrop, flintsmide, byteshandel, svedjebruk, jordbrukare, boskap, trattbägarekrukor, staket,
sorgetillställning

Fundera kring och samtala om
1. Hur tillagar Gimmal och hennes vänner fisken?
2. Gimmal berättar var hon tror att de kan hitta Nims mamma. Vilken plats är det?
3. Hur jagar Gimmal smådjur?
4. Berätta om Nims dröm. Var är Nims mamma, tror du?
5. Vilka är ”de nya”? Hur ser de ut? Vad har de på sig?
6. Varför eldar de?
7. Beskriv hur människorna bor och vad de lever av.
8. Känner du igen staketet? Vad kallas det?
9. Vad får Fridolin och Nim hjälpa till med?
10. Krukorna de tillverkar kallas för trattbägare. Varför kallas de för det, tror du?
Hur använder de trattbägarna?
11. Att bruka jord är att använda sig av jorden, till exempel odla. Hur brukar
människorna jorden i avsnittet? Vad använder de för redskap?
12. Vad gör professorn? Hur går det för honom?

Ta reda på
Hur levde människorna under bondestenåldern? När var den tiden?
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Göra
TVINNA GRÄS TILL ET T SLITSTARKT REP

Det är starrgräs som används. Det finns ca 30 olika sorter som växer i tuvor där det
är lite vått. De ska vara så långa som runt 30-40 cm.
1. Ta en rejäl bunt gräs, lägg hälften i motsatt riktning så bunten
blir jämntjock.
2. Ta ett litet knippe av gräset och gör en knut i ena
änden av gräsknippet.
3. Dela knippet i två lika tjocka delar. Vrid båda
delarna åt samma håll. Det gör att delarna
snurrar ihop sig.
4. Lägg till mera gräs varefter du vrider ditt rep.
5. När du är färdig med repet i den längd du vill
ha det, så knyter du en knut längst ut också.
6. Om du vill att repet ska se finare och jämnare
ut så kan du ta en sax och klippa bort strån
som sticker ut.
7. Nu är repet färdigt att användas.

GÖR EN TRAT TBÄGARE AV LERA OCH DEKORERA DEN

Använd lufttorkande lera. Du behöver också kavel, kniv, vatten, svamp och blyertspenna eller en grillpinne att dekorera med.
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