12 cửa sổ vào thế giới cổ đại
Lịch sử của thế giới cổ đại được kể trong các bộ sưu tập bảo tàng trên toàn cầu. Đây chỉ
là một vài gợi ý để tham quan các địa điểm có ý nghĩa trong thế giới cổ đại, nghe những
câu chuyện cổ xưa, khám phá nghệ thuật và khảo cổ học, và nhiều hơn nữa!
Bắt đầu hành trình của bạn
1.

Bảo tàng thế giới. Bảo tàng Anh và Google trình bày một hành trình tương tác xuyên suốt lịch sử!

Thế giới cổ đại
Stonehenge. Hàng ngàn năm trước, ai đó đã đặt một vòng đá đứng với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ai đã xây dựng
Stonehenge và tại sao? Thực hiện chuyến tham quan ảo với Di sản tiếng Anh và xem bộ sưu tập ảnh của Văn hóa nghệ thuật
Google. Xem mặt trời mọc hoặc lặn với Tòa nhà chọc trời. Kiểm tra các đồ vật trong triển lãm Stonehenge này được Bảo
tàng Anh giám tuyển. Khi ở Anh, hãy diễu hành 73 dặm dọc theo Bức tường Hadrian, được xây dựng để bảo vệ các lãnh thổ
phía bắc của Đế chế La Mã. Tìm hiểu về bảo tồn một chiếc bình Romano-Anh và nghe một tệp âm thanh về Stonehenge.
3. Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Hơn 2.000 năm tuổi và kéo dài hơn 3.000 dặm, Vạn Lý Trường Thành của Trung
Quốc là một cấu trúc ấn tượng. Tuy nhiên, trái với niềm tin phổ biến, bạn có thể nhìn thấy nó từ không gian. Trong video này
từ Bảo tàng Anh, tìm hiểu cách tạo cuộn treo truyền thống và khám phá một số trong số 23.000 vật phẩm trong bộ sưu tập
Bảo tàng Trung Quốc.
4. Châu Phi. Tham quan bộ sưu tập Bảo tàng Anh từ Châu Phi. Dự án Châu Phi của Smithsonian kết nối trẻ em với nghệ thuật
của châu Phi và Phòng thí nghiệm học tập khám phá trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi thông qua bảo tàng mới nhất của
Smithsonian. Tìm hiểu về kiến trúc Moorish và nghe Tiếng nói châu Phi từ khắp lục địa.
5. Đường cao tốc của thời đại Viking. Khảo cổ học về sông băng và các mảng băng ở những nơi như Na Uy cung cấp cho các
nhà sử học và các nhà khoa học một cái nhìn thoáng qua về văn hóa và phong trào trong Thời đại Viking. Bí mật của băng
giải thích cách một con giáo tuần lộc, xác ướp băng, các đồ tạo tác khác và tìm kiếm một ngọn núi bị mất đang giúp kể những
câu chuyện 1.000 năm tuổi.
6. Ai Cập cổ đại: Khám phá Ai Cập cổ đại với PBS ở lượt “Nova.” Với Khám phá Ai Cập, trẻ em có thể khám phá chữ viết Ai
Cập (chữ tượng hình) và toán học, kiểm tra một “máy đánh chữ” tượng hình, các phát minh tuyệt vời, và nhiều hơn nữa! Tại
Musee Louvre, tham quan Cổ vật Ai Cập và tìm thấy những cổ vật trong bộ sưu tập Smithsonian. Tìm hiểu cách xác ướp
được tạo ra (ES) và nghe thơ Ai Cập cổ đại từ bộ sưu tập Bảo tàng Anh.
7. Greco-La Mã. Người phụ trách Bảo tàng Anh kể câu chuyện về Cuộc Chiến tranh Trojan trong một loạt các video. Với bảo
tàng tệp âm thanh “Early Morning Explorers” dành cho học sinh tiểu học, hãy nghe câu chuyện về Odysseus với trọng tâm
cảm giác. Các tệp âm thanh của bảo tàng trả lời câu hỏi Người La Mã đã làm gì cho chúng ta? Và giới thiệu bạn với Phụ nữ
thành Troy. Kiểm tra bộ sưu tập La Mã cổ đại của National Geographic và ghé thăm Bảo tàng Văn hóa Hy Lạp Benaki.
8. Taj Mahal. Lăng mộ bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp này, được ủy quyền bởi hoàng đế Mughal Shah Jahan cho một người vợ
yêu dấu, mất gần 20 năm để hoàn thành. Khoảng 20.000 nghệ nhân đã làm việc trên lăng mộ, nhà thờ Hồi giáo, vườn và các
tòa nhà khác, nằm ở thành phố Agra của Ấn Độ. Bảo tàng quốc gia ở New Delhi khám phá nghệ thuật và văn hóa cổ xưa.
9. Machu Picchu. Các tàn tích của Machu Picchu (Núi Cũ Hồi ở Quechua) là từ một nền văn minh cổ đại và là một tuyệt tác
của kỹ thuật. Tìm hiểu thêm về các nền văn minh của châu Mỹ trong bộ sưu tập Bảo tàng Anh này. Từ Smithsonian, khám
phá Qhapaq Ñan, con đường Inka vĩ đại nối liền đế chế gọi là Tawantinsuyu.
10. Rapa Nui (Đảo Phục Sinh). Rapa Nui, một hòn đảo núi lửa xa xôi ở Polynesia (một lãnh thổ của Chile), là nơi có gần 900 di
tích. Được gọi là moai, những hình vẽ đồ sộ được chạm khắc từ đá vào thế kỷ 13 đến 16. Kiểm tra mô hình 3D của Ahu Nau
và học hỏi từ người bản địa về moai và ý nghĩa của chúng.
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Thêm lịch sử và hiện vật thế giới trong bộ sưu tập bảo tàng mát mẻ
11. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Được tạo cho, với và bởi trẻ em, trang web #MetKids cho phép bạn khám phá bản đồ,
nhảy vào cỗ máy thời gian và xem các video thú vị.
12. Bảo tàng Smithsonian. Khám phá lịch sử và văn hóa, nghệ thuật và thiết kế, và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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