Til skolerne i Hedensted Kommune

KOM UD OG LÆR!
HISTORIE og NATUR / TEKNOLOGI
Et tilbud til 4. – 5. – 6. klasser
Vær med i et spændende Åben Skole-projekt sammen med
læringskonsulent Vivian Skibby, CPU og kultur- og
naturvejleder Jens Kjær fra Kend din landsby/Glud Museum.
Klassen kommer på opdagelse i netop deres lokalområde i et
forløb, der skræddersyes til Fælles Mål og læseplanen i fagene
Historie og/eller Natur/teknologi.
Det bliver hermed muligt at trække den lokalhistorie, vi er
omgivet af, direkte ind i fag som historie og natur/teknologi –
eller sagt på en anden måde, at trække undervisningen
direkte ud i lokalhistorien.
vend

Et forløb strækker sig over 10-20 lektioner efter aftale Vi har i alt 5 forløb til rådighed i foråret og 5 i efteråret.
Forberedelse gennem samarbejde
Forløbet starter med et møde, hvor vi finder et godt emne med
udgangspunkt i jeres ønsker. Forventninger afstemmes, og ansvar fordeles.
Vi hjælpes ad med at finde baggrundsmateriale om emnet.
Jens Kjær skaffer kontakter og finder steder i lokalområdet, vi kan besøge
under forløbet – og skaffer måske spændende genstande fra museet.
Klassen introduceres til emnet, så alle er tændt, når vi starter ud.
IT-udstyret børstes af, så vi er klar til at tage fotos og optage lyd og video.
Så skal vi ud i den friske luft
Jens Kjær møder op og viser vej ud i det blågrønne. Vi går afsted eller tager
cyklen. Eleverne skal på opdagelse med opgaver, der løses i lokalområdet.
Vi finder den store historie i den lille
Den udflyttede gård fortæller om landboreformer, mejeriet om andelstiden
og den grå Ferguson om en revolution af livet på landet.
Vi er på jagt efter de historiske steder og lokale folk, der kan hjælpe med
svar på vores spørgsmål. Måske lokalarkivet kan hjælpe?
Natur/teknologi
Hvor mon vandet kommer fra? Og lyset og varmen? Og hvem laver maden
– altså mælk, kød og grønsager? Hvad er huset bygget af? Og hvad gør vi af
affaldet? Forbrug og bæredygtighed – Produktion og biodiversitet.
Elever formidler
Hjemme på klassen omsættes det indsamlede materiale til fortællinger i
tekst, lyd og billeder. Et diasshow, en præsentation eller måske en video.
Fortællingerne deles på klassen, på skolen eller lægges ud som QR-koder
rundt i landsbyen.
Undervisningsmateriale
Der udarbejdes UV-ark for hvert enkelt forløb med oversigt over mål og
læseplaner, så forløbet lever op til Fælles Mål.
Herudover udarbejdes tidsskema, aktivitetsplan og ansvarsfordeling.

Hvis du vil vide mere og evt. booke et forløb – så kontakt:
Jens Kjær - tlf. 42 67 43 13
e-mail: jk@gludmuseum.dk

