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PEDAGOGLEDDA PROGRAM - HÖSTTERMINEN 2017
KÄRLEK och FÖREMÅL

Vi gör en spännande resa bakåt i tiden med
temat kärlek. I Kulturhistoriska museet finns
QR koder utplacerade till olika föremål.
Vilka är föremålen och hur kan de bilda en
berättelse om kärlek? (Filmen Love Rewind)
Passar: Bildkonst, slöjd, svenska; manus och
filmskapande.
Ålder: Programmet är anpassat till alla
grundskolebarn, även för gymnasium och
yrkesskola.
Tid: 30-45 minuter
+ 45 minuter till om ni önskar er en
inledande workshop i manus och film.
OBS! Skolan behöver tillgodose eleverna
med minst en surfplatta/3 pers. för att fullgöra programmet. Ta kontakt vid frågor!

KONST BLIR DIKT

Vi ser på ett specifikt konstverk eller flera
tillsammans och gör en konstanalys med hjälp
av ord. Kanske upptäcker vi ett mönster av
orden som formas, en gemensam verklighet.
Passar: Bildkonst och svenska.
Ålder: Programmet är anpassat till alla
grundskolebarn, även SFI-grupper.
Tid: 30-60-90 minuter

BUSIS KONSTRUNDA

Följ med på Busis konstrunda. Busis är fylld
av känslor, lätta och tunga, glada och sorgsna.
Vi tar reda på om vi också känner samma.
Ålder: Dagis, förskola och åk 1-2
Tid: 30-45 min

ÖVRIGA GUIDNINGAR FÖR SKOLOR
RUNDVANDRING i någondera eller båda museerna med följande teman:
Bomarsund och Åland under ryska tiden
Hur var det att bo i Sund under fästningens tid?
Historien om Prästö kyrkogård och vad hände sen?
Häxprocesserna
Vad var skillnaden mellan Sverige och Åland, vem dömde och vem dömdes? Hur tog det slut?
Mat
Vad åt man på stenåldern och medeltiden? Hur tillagades maten?
Bröllop och begravning
En resa från forntid till nutid. Hur firade och hur sörjde man? Vilka ritualer
känner man till? Gifte man sig på stenåldern? Hur såg man på döden?
Ålder: Ta kontakt om oklart Tid: 30-45 minuter
Ta kontakt med oss ifall ni önskar guidning berörande en viss tidsperiod.

KOSTNADER

GRUPPSTORLEK

TIDSÅTGÅNG

Barn och studerande på åländska
daghem och skolor, besöker kostnadsfritt
Ålands konstmuseum samt Kulturhistoriska
med sina respektive pedagoger, assistenter eller grupphandledare. Även visningen och det
pedagogiska materialet är gratis tillsvidare.

Gruppstorleken rekommendras vara
max. 20 personer. Då antalet överstiger, meddela vid bokningen om
möjlighet att få dela gruppen i två
delar, och få två guidningar samtidigt

Föreslagen tidsåtgång är riktgivande och vid
bokning kan ni önska en kortare eller längre
guidning. De pedagogledda programmen
avslutas gärna med en uppgift och kräver
längre tid. Besök oss mellan kl.09.00 - 16.00.

BOKA guidningar och program med pedagog Evelina Lindahl
evelina.lindahl@regeringen.ax tel: 018-25424
Reception tel: 018-25426

