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Museet i børnehøjde
KANNIBALER OG SUMPSKILDPADDER
Klassetrin

Børnehaveklasse - 3. klasse

Varighed

1½ timer

Sted

Frederikssund Museum, Færgegården. Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Fag

Børnehaveklasse, Dansk og Historie.

Pris

800 kr. Gratis for skoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune jf. aftale om
gratis undervisning.
Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage fra 1. september 2018.

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØBET:
Hvorfor er arkæologer så interesseret i affald og skrald? Ofrede man virkelig mennesker i oldtiden?
Hvad betyder tegnene på stenene? og spiste man virkelig sumpskildpadder og mennesker i oldtiden? Det er nogle af de spørgsmål som vi kommer ind på i rundvisningen ”Museet i børnehøjde”
på Frederikssund Museum.
Med genstande, som man gerne må røre ved og med fortællinger om kannibaler, ofringer og
sumpskildpadder og en sand røverhistorie dykker vi ned i historien. Formålet med rundvisningen er
at eleverne med alle sanser og kroppen får en oplevelse af kulturhistorien i deres lokalområde.
Rundvisningen starter i udstillingen, hvorefter vi går i værkstedet og laver aftryk af håndtegnssten
og laver vores egne perler ligesom de gjorde i vikingetiden.
Fælles mål:
Børnehaveklassen – Kompetencemål: Sprog
 Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Dansk – Kompetencemål: Fortolkning
 Eleven kan følge forløbet i en fortælling
 Eleven kan tale om teksters temaer
 Eleven kan sætte teksters tema i relation til eget liv
Dansk – Kompetencemål: Kommunikation
 Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig
Historie – kompetencemål: Kronologi og sammenhæng
 Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Historie – kompetencemål: Kildearbejde
 Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
Faglige læringsmål:
Børnehaveklassen:
 Eleven kan følge indholdet i en fortælling og stille spørgsmål.
 Eleven kan samtale om sine oplevelser.
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Eleven kender til teknologi og ressourcer før og nu.
Eleven kender til dyr og planter før og nu
Eleven kender sit lokalområde og dets historie

Dansk
 Eleven kan følge indholdet i en fortælling og stille spørgsmål
 Eleven kan udtrykke sine observationer i talesprog
 Eleven kan sætte temaer i relation til eget liv, interesser og handlinger
Historie:
 Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion.
 Eleven kan bruge genstande som spor til at fortælle om fortiden
 Eleven kan bruge en museumsudstilling til at skaffe sig viden om fortiden
BOOKING:
”Museet i børnehøjde – Kannibaler og sumpskildpadder” kan bookes på:
E booking@romu.dk - eller på T: 51 70 70 71
For yderligere praktiske oplysninger om booking se venligst museets hjemmeside:
www.frederikssundmuseum.dk
Her kan du også få oplysninger om hvilke skoler, der kan benytte sig af tilbuddet om gratis undervisning.
Praktisk
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet. Efter besøget er I velkomne til at gå rundt
i museets udstilling på egen hånd.
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