Borgernes Børn
Museet giver børnene en oplevelse af børneliv for 100 år
siden og de oplever, at der er sket en væsentlig udvikling i
børns levevilkår i perioden. At de afprøver datidens legetøj
og får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder
mellem deres egne og datidens lege. For de ældste børn vil
der også være mulighed for at inddrage FN’s børnekonvention
og lade dem diskutere forskellene mellem børneliv på landet
og i byen dengang og forskellene mellem børneliv i rige og
fattige lande i dag.
Forløbet:
På Falsters Minder starter undervisningstilbuddet i vores
almuestue med en fortælling om, hvordan en hyrdedreng
levede på en fæstegård i 1800-tallet. Derefter sættes
forskellen på landbobørn og borgerbørns vilkår i perspektiv med
en præsentation af vores to borgermiljøer, daglig stuen
fra klunketiden i slutningen af 1800-tallet og bygaden fra
samme periode samt et kig på det finere legetøj i vores
legetøjsudstilling. Børnene præsenteres for forskellige typer
af legetøj fra omkring 1900 og viser, hvordan de leger
med det. Herefter har børnene mulighed for at spille kugler,
nipse, spille terre, lege med tinsoldater eller hønse.
Endelig kan de også prøve drengens matrostøj eller pigens
kjole fra ca. 1900 – med dejligt kradsende hellange hjemmestrikkede strømper. I hele forløbet relateres til børns liv i
dag. På skolen/ daginstitutionen er indholdet af aktiviteten
det samme som ovenfor beskrevet, dog erstattes udstillingerne
med en power-point præsentation.
På skolen/daginstitutionen vil der også være mulighed for
at lege forskellige gamle udendørslege, hvis det ønskes.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er.
Omvisning og aktiviteter (1 times varighed): 750 kr.
(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)
På skolen/daginstitutionen: samme pris + kørsel + moms.
Placering/sted: Falsters Minder, Langgade 2,
4800 Nykøbing F. – eller på skolen/daginstitutionen.
Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste daginstitutionsbørn – 10 år

Periode: Efter aftale
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