VAGTTØRN

MED OVERNATNING OMBORD
Interaktiv undervisning for 6.-10. klasse
Indhold

I får

Læringsmål

En vagttørn varer fra kl.
15.30 til kl. 09.00 næste
morgen. Klædt i matrostøj,
bliver I vist rundt på det
store skib, mens I hører
vores guide fortælle spændende historier om fregatten
Jylland og dens besætning.

Entré til museumshallen,
skibet og fregathavnen.

En vagttørn er en fantastisk
mulighed for at lære hinanden at kende udenfor
klasselokalet.

I lærer at lave reb og at lade
og ”affyre” en af de store
kanoner på skibet.
I spiser sømandskost og
overnatter i hængekøjer
ombord på skibet, ligesom
de unge matroser i slutningen af 1800-tallet.

Eksercits, forskellige praktiske aktiviteter og opgaver
– fx at lave hampereb og at
lade en kanon.

En helt enestående
oplevelse ombord på
fregatten Jylland.

Udlån af matrosuniformer.
Rundvisning.
Søfartsbog med opgaver,
nyttig viden og foto af eleven
i matrostøj.

Aftensmad og morgenmad.
Overnatning på skibet i
hængekøje.

I bliver udfordret på jeres
samarbejdsevner, og den
fælles oplevelse styrker
fællesskab og sammenhold.
I lærer at bruge jeres hænder og fysik på nye måder.
I lærer om vores fælles
kulturarv, livsvilkårene
ombord på fregatten
Jylland i 1800-tallet og
skibets historie.

INFO: VAGTTØRN

Praktisk info
Det kan være koldt på skibet,
og vi opholder os en del
udenfor, så vi opfordrer til
praktisk, varm (lag-på-lag)
påklædning og behageligt
fodtøj.
Medbring sovepose, varmt
nattøj og lune sokker.
Nogle af aktiviteterne er
afhængige af vejr eller
antal deltagere, så vi kan
være nødt til at lave mindre
ændringer i programmet på
selve dagen.

Booking
Ved bestilling af undervisningsforløbet vil vi gerne
have besked om følgende:
Ankomsttidspunkt
Antal elever og lærere/
pædagoger
Børnenes alder
Evt. forventninger til
formidlingsniveauet.
Evt. særlige forhold, der
skal tages hensyn til.

T: 8634 1099
booking@fregatten-jylland.dk

Pris
320 kr. pr. pers (inkl. kost og logi).
Dog minimum 6400 kr.

