Kend dit lokale museum – Skolen i gamle dage – Hodde
Udbydes af: Vardemuseerne
Formål:
Formålet er at give børnene en forståelse for kronologi og sammenhængen mellem historiske
perioder. Folkeskolen havde 200 års fødselsdag i 2014. Helt så gammel er Hodde Gl. Skole dog
ikke, men den rummer en masse muligheder for at lære om skolen i gamle dage, om
undervisningen, legene og livet for børnene den gang. Eleverne bliver også rustet til at være
museumsgæster ved hjælp af deres helt eget museumspas, der er et redskab til at italesætte
elevernes oplevelser i forbindelse med et museumsbesøg.
Sådan gør du:
Før I besøger museet i Hodde, skal I arbejde lidt med elevernes museumspas. Du finder en
Lærervejledningen på www.viinaturskolen.dk. Museumspasset er en måde at ruste eleverne til at
være museumsgæster på, og kommer således til at indgå i selve forløbet både før, under og efter
besøget på museet.
I skal yderlige forberede museumsbesøget ved at øve jer i sangen ”I østen stiger solen op”, og lære
eleverne at recitere ”Op al den ting som gud har gjort” da disse er centrale for forløbet.
Inden forløbene sender vi jer et infoskriv og et brev som vi vil bede jer printe og sende med
eleverne hjem til deres forældre.
Tid og sted:
Datoer for skolernes besøg er på forhånd fordelt på forskellige museumsinstitutioner i Varde
Kommune. Du finder nærmere information om hvornår besøget skal finde sted på
www.viinaturskolen.dk. Du er altid velkommen til at kontakte Vardemuseerne - LÆRING for mere
information.
Fælles Mål:
Kompetencemål for faget Historie efter 4. klassetrin:
Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget
liv.
Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
Kontaktoplysninger:
Vardemuseerne - LÆRING:
Troels Riknagel, TR@vardemuseerne.dk

