LIVET OMBORD PÅ FREGATTEN JYLLAND

I 1800-TALLET

Tematisk rundvisning for 7.-10. klasse
Indhold

I får

Fællesmål

Kom på en særlig rundvisning, hvor I kan høre, se og
føle, hvordan livet var ombord på fregatten Jylland.

Entré til museumshallen,
skibet og fregathavnen

I vil i forbindelse med jeres
besøg komme omkring flere
af historiefagets fællesmål
og i berører også kanonpunktet ”Stormen på Dybbøl 1864”.

Få uddybende fortællinger
om rejsen, fra påmønstring
til ankomst i Dansk Vestindien til hjemkomsten,
og alt hvad der kunne ske
undervejs.
Hør om det faste hierarkis
betydning, om straffe
reglerne for menige og
officerer, og om lægens
omfattende rolle på skibet.
Se og mærk nogle af de
genstande, der blev uddelt
og det udstyr der blev brugt
i livet ombord i 1800-tallet.

Ca. en times rundvisning
med en guide, som fortæller om livet som sømand i
1800-tallet.
Opgaveark som kan laves i
forlængelse af en rundvisning.
En unik oplevelse og førstehåndskendskab til et af
Danmarks store nationalklenodier.

Fællesmål efter 6./9. Klassetrin:
- Kronologi, brud og kontinuitet

- Historiske scenarier
- Konstruktion og historiske
fortællinger
- Det lokale, regionale og
globale
- Historisk bevidsthed

INFO: LIVET OMBORD I 1800-TALLET

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.
Mulighed for at spise madpakker på skibet eller ved
en af de mange pladser på
vores udendørsarealer.
Busparkering: Findes ved
Fregatten Jylland.
Midttrafik: 10 min gang fra
busstoppet, Nørrealle/Nørreport.

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
500 kr. pr guide + entré à 40 kr. pr
person. Max 28 pers. pr. guide.
Gratis entré for institutioner og
skoler i Syddjurs kommune.

