Rejsen til vikingernes land
Beskrivelse
Børnene besøger Vikingegården, hvor de møder vikingerne og inviteres indenfor i værksteder og
beboelseshuse. Vikingerne inviterer på fladbrød, som børnene selv skal være med til at bage på pander
over bål.

Undervisning
Aktiviteten starter på den mytologiske legeplads v. Vikingegården. Her mødes I af en viking, som inviterer
med på en rejse ind i vikingetiden. Alle går ombord i skibet på legepladsen og sejler til vikingernes land. På
vikingegården viser vikingen rundt i husene. I smedjen snakkes om, hvilke redskaber man brugte, og hvad
man smedede af jern. Køkkenhaven besøges, og børnene kan smage på mynteblade. I beboelseshuset
brænder bålet og alle kan rulle deres eget lille fladbrød ud, som bliver bagt på pander (med hjælp fra de
voksne) og bagefter spises v. bålet, mens vikingen fortæller om indretningen og viser nogle af sine fine ting
frem. Måske bliver der tid til at lege en lille vikingeleg, før besøget afsluttes i besøgscenteret, hvor børnene
kan prøve en vikingehjelm og løfte på sværdet og ringbrynjen. I udstillingen har vi en garderobe m.
forskelligt vikingetøj og sko, som børnene må røre ved.
Efter besøget i vikingetiden kan I vende tilbage til legepladsen, hvor I kan spise jeres madpakker og lege
videre. I er også velkomne til at tage ud på Borgen bagefter.

Målgruppe
Daginstitutioner, alderstrin 3-6 år

Læreplanstemaer
1. Barnets alsidige personlige udvikling - Barnet oplever relevante invitationer til at få del i
betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
2. Sociale kompetencer – Barnet inddrages og opmuntres til at være aktiv deltager, der samarbejder
med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.
3. Sproglig udvikling – Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens
aktiviteter.
4. Krop og bevægelse – Barnet får mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og
kulturelle verden gennem alle sanser.

Læringsmål
1. Barnet besøger vikingetidens mennesker og oplever deres gøremål.
2. Barnet ser vikingetidens huse, redskaber og dragter.
3. Barnet får mulighed for selv at bage et fladbrød på en pande over bål og smage på vikingetiden.

Fakta om tilbuddet
Hvornår: 1.maj – 30. september, hverdage kl.10-16
600 kr. (maks. 10 personer), derefter 25 kr. per person
Maks. 20 børn
Varighed: 1 time
Emner: Vikingetid, kultur, leg.

Sted
Vikingecenter Fyrkat
Fyrkatvej 37 B og 45
9500 Hobro
Mariagerfjord Kommune

Faciliteter på stedet
Vikingecenter Fyrkat består af en ringborg og en rekonstrueret vikingegård med ca. 1 km. imellem.
Ved vikingegården findes en museumsbutik, besøgscenter med toiletter (et toilet er handicapvenligt og et
puslebord) og en udstilling med mulighed for at prøve vikingetøj samt en mytologisk legeplads.
Læs mere på hjemmesiden: www.nordmus.dk

Kontakt og bestilling
Museumsinspektør Anne Mette Gielsager, Tlf.: 99824175, mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk
Vikingecenter Fyrkat
Tlf.: 99824175
Mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk

