Tur med Niels og Marie 0.-2. kl.

Beskrivelse
Et udførligt beskrevet forløb til besøg på egen hånd i Den Gamle By. Det hele er klargjort til pædagogen. Her
kan børnene få en indlevende tur 150 år tilbage i tiden, hvor man følger historien om to børn, Niels og Marie i
1864, i historiske omgivelser og stopper ved relevante steder i Den Gamle By. På denne måde hører børnene
om livet i 1864 og lærer især om børns vilkår i fortiden. Her er der også lagt op til diverse små opgaver og
samtale med børnene undervejs.
Det er en interaktiv og lærerig oplevelse, der sætter ord, billeder og liv på fortiden.
Materialet består af:
Vejledning til pædagogen/læreren med fortællingen om de to børn, som skal fortælles eller læses op for
børnene undervejs på turen rundt i Den Gamle By
Noter og faktabokse, forslag til dialoger med børnene
Aktivitetsark og forslag til, hvad, man kan lave efter museumsbesøget.
Aktiviteter
Det er naturligvis væsentligt at læreren/pædagogen, har gennemgået materialet inden museumsbesøget,
så vedkommende kan forberede hvilke ting, der skal snakkes om undervejs og efter forløbet.
Forløbet er designet til, at man hører Niels og Maries historie fortalt af pædagogen og stopper ved
interessante, og for historien relevante, steder i Den Gamle By. På denne måde hører børnene om livet i
1864 og lærer især om børns vilkår i fortiden. Her er der også lagt op til diverse små opgaver og dialog og
refleksion sammen med børnene undervejs.
Til slut er der forslag til, hvad børnene kan lave efter museumsbesøget.

Formål
At øge børnenes ordforråd.
At styrke børnenes sprogudvikling.
At børnene via fortællingen får sat ord og billeder på fortiden.
Ved at opleve vilkårene for fortidens børn, kan børnene sætte ord på deres egne liv og vilkår

Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C

Undervisningsmateriale

Materialet med vejledning, fortælling og diverse noter og forslag kan frit downloades og benyttes:
https://www.dengamleby.dk/undervisning/0-10-klasse/materiale-til-besoeg-paa-egen…

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
ALLE klasser og grupper skal tilmeldes inden besøget, da der er en øvre grænse for, hvor mange
klasser/grupper, museet modtager pr. dag.
Tilmelding på skoletilmelding [at] dengamleby [dot] dk

Praktisk information
Udbyder
Den Gamle By

Forløbstype
Besøg på egen hånd
Målgruppe
0. - 1. klasse
Modtageklasser
Antal
28
Det anbefales at dele klassen op i mindre grupper med en voksen i hver gruppe til at fortælle og lede
turen rundt på museet.
Periode
Hele året
Varighed
1 time
Da det er et besøg på egen hånd, kan varigheden variere. Forløbet er beregnet til at vare ca. 1 time.
Dette forløb er gratis
Emneområde
Kulturhistorie og tro
Tværfaglige tilbud
Fag
Dansk
Historie

Kontakt udbyder
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C

Tlf. 86 12 31 88

