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Åh, nej! Nu skal far igen lave mad!
Men. Far har faktisk et fedt forklæde.
Han har købt det i byen Rom, der
ligger i Italien. Dernede er der en
masse gamle bygninger. En af de
største hedder Colosseum. 

Undersøg: Hvad er Colosseum?
- skriv nedenfor hvad du finder ud af:
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Far er meget stolt af sit
italienske forklæde. På
det kan man bl.a. se
Colosseum.  

Sådan kan en side i en
historiebog også se ud.
Bogen er fra 1949. 

Når du er færdig med
at skrive, skal du
scanne koden og se,
hvad der sker.  
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            Far er så glad for
         sit forklæde fra Rom.
                        Men.
 
    Hvordan vil et forklæde    

 fra din by se ud? 

Lav en tegning af et forklæde
med de tre flotteste eller
ældste bygninger i din by.
 
Find også ud af, hvor gamle
disse bygninger er.   

Vidste du, at du selv
kan bygge Colosseum?
Se videoen. 

Lav en tidslinje, der viser, hvornår din
bys bygninger er lavet. 

Find også ud af, hvornår Colosseum er
bygget og sæt det på tidslinjen. 
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Tænk hvis man kunne tage på en
tidsrejse tilbage til Roms storhedstid.
Scan QR-koden og rejs tilbage i tiden!
Skriv hjem til nutiden om din tur til
datidens Rom. God rejse. 

Så længe Colosseum
består, vil Rom bestå.
Når Colosseum falder,
falder Rom. Når Rom
fader, falder  verden.

"Sandt eller falsk"

Kejser Augustus havde sin helt egen
indgang til Colosseum, som kun han
måtte bruge? 
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Mit forklæde fra min by


