Vi sätter färg på forntiden!
Vill ni lära er mer om forntiden, både i teori och i praktik?!
Länsmuseet Gävleborg i Gävle har ett kulturmiljöpedagogiskt program där vi kommer till er!
Under några timmar tillsammans får ni en föreläsning om forntiden, får se och känna på
föremål ur museets samlingar, prova på ett gammalt hantverk samt göra en landskapsutflykt
där vi letar efter spår av gamla tider.

Föreläsning: Vår pedagog besöker er i klassrummet och börjar med att visa ett bildspel och
berätta om forntiden. Bildspelet kan anpassas till era studier och innehålla alla de tre
tidsperioderna stenålder, bronsålder och järnålder eller bara en av dessa. Om så önskas kan
vi också anpassa föreläsningen till särskilda frågeställningar eller teman.
Känn på föremål: Vi tar med oss ett antal föremål från de tre tidsperioderna som alla får se
och känna på. Det är både originalföremål från våra samlingar och en del kopior. Runt dessa
föremål kan vi diskutera t ex hantverk, vardagsliv och barns tillvaro m.m.

Hantverk: I programmet ingår ett prova på-hantverk med historisk koppling, t ex att arbeta
med lera eller metalltråd. Detta genomförs i klassrummet eller ute i naturen, beroende på
väder och andra förutsättningar. Om möjligt kan val av hantverk anpassas till någon
tidsperiod som är extra synlig i era trakter.
Landskapsutflykt: Vi avslutar programmet med att tillsammans bege oss ut i naturen i
skolans närområde och leta efter historiska spår i landskapet. Var har människor bott? Vilka
spår har de lämnat efter sig? Finns någon fornlämning i närheten av skolan? Turens
utformning och längd beror på skolans läge och vad som finns i området. Vi kan också prata
om hur man överlever i naturen och gör upp eld m.m.

Programmet riktar sig särskilt till låg- och mellanstadieelever som läser om forntiden och
genomförs främst under våren och hösten.

Pris: 900 kr - oavsett var i länet ni finns!

Tidsåtgång: 3-4 timmar

Visst låter detta spännande? Kontakta oss för bokning och mer information!

Bokning och information:
Kulturmiljöpedagog Richard Schill
E-post: richard.schill@xlm.se
Telefon: 026-65 56 76

