DAGSTØRN

EN SØMANDS LIV PÅ 3 TIMER
Interaktiv undervisning for 5.-10. klasse
Indhold

I får

Læringsmål

Vi trækker i matrostrøjen,
og prøver kræfter med
nogle af de arbejdsopgaver,
som var søfolkenes hverdag
ombord på fregatten, da den
sejlede på verdenshavene i
1800-tallet.

Entré til museumshallen,
skibet og fregathavnen.

På en dagstørn kan I lære
hinanden at kende i en
ukendt kontekst. I samarbejder og bruger jeres hænder
og fysik på nye måder.

Vores guide fortæller historier om fregatten Jylland og
dens besætning: om hårdt
arbejde, primitive forhold,
hjemve og om et liv med
spænding og eksotiske
oplevelser i fjerne lande.
I lærer at lave reb og at
lade og affyre en af de store
kanoner på skibet.
.

Udlån af matrosuniformer
Rundvisning
Søfartsbog med opgaver,
nyttig viden og foto af jer
selv i matrostøj.
Eksercits og forskellige praktiske aktiviteter og opgaver
– fx at lave hampereb og at
lade en kanon.
Varighed i alt tre timer undervejs holder vi pause,
så I kan spise jeres medbragte mad.

Eleverne lærer gennem
fysiske aktiviteter om vores
fælles kulturarv, om livet
ombord på fregatten Jylland
i 1800-tallet og får nogle
historiske facts om fregatten
Jylland med på vejen.

INFO: DAGSTØRN
Praktisk info
Det kan være koldt på skibet,
og vi opholder os en del
udenfor, så vi opfordrer til
praktisk påklædning og behageligt fodtøj, som svarer til
årstiden.
Nogle af aktiviteterne er
afhængige af vejret eller
antal deltagere, så vi kan
være nødt til at lave mindre
ændringer i programmet på
selve dagen.
Mulighed for at spise madpakker på skibet eller ved
en af de mange pladser på
vores udendørsarealer.

Booking
Ved bestilling af undervisningsforløbet vil vi gerne
have besked om følgende:
Ankomsttidspunkt
Antal elever og lærere/
pædagoger
Børnenes alder
Evt. forventninger til
formidlingsniveauet.
Ønske om særligt fokus
på et bestemt emne, fx.
søfartshistorie eller den
menige sømands liv
Evt. særlige forhold, der
skal tages hensyn til.

T: 8634 1099
booking@fregatten-jylland.dk

Pris
90 kr. pr. person.
Dog minimum 1800 kr.

