Lærervejledning – Mig og min by

Nu kan du kravle igennem Roskildes kloakker og undersøge, hvad
arkæologerne har fundet dernede under brostenene. På torvet kan du servere
pølser for dine venner, eller du kan bygge et urværk af farvestrålende
”bolchetandhjul” i butikken. Mulighederne er mange i ”Mig og min by”, hvor du
går på opdagelse i Roskildes historie krydret med børnebogsforfatter og
illustrator Rasmus Bregnhøis fantasifulde univers.
Historien om den by, der udfolder sig på museet, er inspireret af børn, der har
bidraget med deres ideer om, hvad en by er, og hvad den burde være. I
børnenes by er der hemmelige skatte under jorden, der er butikker med alt,
hvad hjertet begærer, der er lækker mad og sjove dyr. Alt sammen vigtigt, men
der er selvfølgelig også ”hjemme”, hvor børnene bor med deres familier. Museet
giver det historiske perspektiv, og med hjælp fra børnene er der udvalgt
genstande – både fra museets egne gemmer og fra børnenes.
Til udstillingen kan du booke to forløb

Mediumforløbet
Varighed: 1 time
Med museet formidler som guide besøger og opdager I udstillingen Mig og min
by.
Ultraforløbet
Varighed: 2½ timer inkl. 30 min. pause
Med museets formidler som guide besøger I både udstillingen Mig og min by
samt går en kort tur i byen, hvor vi finder spor fra byens historie.

Når du booker forløbene modtager I et eksemplar af Rasmus Bregnhøis
fortællebog ”Skygningernes forunderlige rejse gennem byen – eventyr og ideer
til at udforske din egen by”.
Med udgangspunkt i fortællebogens historie om skygningerne og udstillingens
temaer og genstande, bevæger børnene sig fra skygningernes hjem gennem
udstillingens by.
Formålet med forløbene er at understøtte børnenes kulturelle medborgerskab
ved at give dem viden om det sted de bor og føler sig hjemme, samt at børnene
oplever at de er en del af et nutidigt og historisk fællesskab som byen udgør.
Dermed er formålet også at børnene opnår viden om deres by i et historisk
perspektiv.

Mig og min by
24. oktober 2022 til 26. maj 2023
Målgruppe: Børnehaver og 0.-1. klasse
Fag: Kulturel opmærksomhed, kulturelt medborgerskab.
Periode: 25. oktober 2022-26. maj 2023
Pris: 675 kr. (Mediumforløbet) og 900 kr. (Ultraforløbet). Gratis for skoler i Lejre,
Frederikssund og Roskilde Kommuner ifølge aftale.
Udstillingen er støttet af Nordeafonden og skabt af Museum Vestsjælland og
Varde Museerne.

