5. - 7. trinn, og Den Kulturelle Skolesekken
Vi tilbyr et undervisningsopplegg som er tilpasset 5.
til 7. trinn på grunnskolen. Dette opplegget brukes
også for Den Kulturelle Skolesekken.

Program:
I salen

• Foredrag om Båtbyggerne i Vollen (Historisk). Om
båtbyggertradisjoner i vollen fra ca. 1840 til i dag.
Bilder fra Vollen før og nå. Ca. 15 min.
• Film fra Europeweek, 1914
• Om Maud. Bygget av Christian Jensen 1917 for Roald
Amundsen.Kort om historien og prosjektet med å få
Maud hjem, oppdatering og bilder fra «Maud
Returns Home» ca. 10 min.
• Om rensing av Oslofjorden, Tilstand 1950, Veas
utbygging, film fra renseprosess. Ca. 15 min.

Oslofjordmuseet
Program for skoler og barnehager
2017
Kystkulturen langs Oslofjorden

I utstilling

• «Så lenge varer ting som kastes i sjøen», eksempler
på konsekvenser av plastsøppel i Oslofjorden.
• Omvisning i utstillingene.

Praktisk

• Rosimulator, elevene velger rotur
• Bygge strikkbåt og testing i basseng, elevene får
utdelt byggesett, må bygge selv uten hjelp etter
bruksanvisning (en gutt, en jente sammen) Alterna
tivt teste og forbedre modeller de har laget på sko
len i forkant.
• Tautrekking, test av utvekslinger med tau og
blokker.
• Quiz - elevene får utdelt quiz på ark basert på
tekster i utstilling og temaer fra foredrag.
• Båtrace med strikkbåter.

I salen

• Quiz, kåring av vinner.
• Film fra ferielivet på Langåra, 1953

Museene i Akershus
oslofjordmuseet.no

Barnehager og 1. - 3. trinn

4. trinn

Vi tilbyr et undervisningsopplegg som er
tilpasset barnehager og elever i 1. til 3. trinn
på grunnskolen.

Vi tilbyr et undervisningsopplegg som er
tilpasset 4. trinn på grunnskolen.

Program:

I salen/trappa
• Om modellbåter og fritidsbåter, bruksbåter
med eksempler
• Om tiss og bæsj, hva skjer med det som
havner i do, og hvor blir det av?
• Veas film for alle over 5 år.

Oslofjordmuseet tilbyr undervisningsopplegg for barnehage og
barneskole, 1. til 7. trinn. Flere temaer i undervisningen er knyttet
direkte til læreplaner i kunnskapsløftet. Andre temaer er knyttet til museets
visjon om v formidle Oslofjorden som en fantastisk arena for rekreasjon og
friluftsliv.
Har du spørsmål, kontakt museumlektor Jon Aulie på:
tlf: 9224 9109 / 4529 6250
e-post: jon.aksel.aulie@mia.no
www.oslofjordmuseet.no/skolebesok

Program:
I salen

•Vi forteller kort om Anker og Jensens verft
og polarskuta Maud.
•Kortbeskrivelse av bakgrunn for Veas med
tilhørende film om kloakkrensing, 8 min.

I utstilling

• Søppelvegg, hva skjer med søppel i havet,
hvilken skade kan det gjøre og for hvem?
Eksempler fra Oslofjorden.
• Rask gjennomgang av hele utstillingen.

•Gjennomgang av «Søppelvegg», nedbryt
ningstid på søppel i havet, med eksempler
og bilder fra fisk og sjøliv som blir skadet.
•Omvisning i utstillingene.
•Spise lunsj ved bassenget eller ute ved
Selvikbukta.

Praktisk (elvene deles i 3 grupper)

Praktisk

I utstilling

• Hva kan man putte i do (do-installasjon)
• Rosimulator, elevene ror tur.
• Strikkbåtbygging, elevene plukker deler fra
kasse, får hjelp til bygging
• Lek i plastbåten (Herwa)
• Tautrekking med utveksling og blokker.

•Modellbåtbygging, vi bygger strikkbåter
og plankebåter som vi prøver i bassenget.
•Rosimulator, elevene ror tur.
•Tautrekking med utveksling av blokker.

I salen

• Film fra Langåra.

