Nyhedsbrev for børnehaven Mariehøjs skolegruppe.

Skolegruppens besøgsrække er nu startet op.
Vi lagde ud med at besøge museet på Gl. Holte Gård for at opleve de fantastiske gravfund fra
jægerstenalderen, der er permanent udstillet på museets for Vedbækfundene.
Vi blev guidet fint rund på udstillingen af en tilknyttet arkæolog og børnene kunne holde
koncentration i de næsten 2 timer, som besøget varede. Arkæologen var i fin kontakt med børnene
og der var en stor lyst til at byde ind med svar på de mange spørgsmål ,de fik stillet. Det blev også
til en praktisk opgave, hvor børnene på egen hånd skulle gå på opdagelse i udstillingen og ved
hjælp af udleverede opgaveark skulle få et indblik i, hvorledes den tids mennesker skaffede sig
føden fra naturen.

Torsdag den 21.02 2019.
Besøg på Zoologisk museum med skolegruppen.
Vi fulgte op på vores besøg i Gl. Holte med et besøg på Zoologisk Museum.
Vi havde fokus på dyrelivet i Danmark fra sidste istid og frem, men var selvfølgelig også optaget af
museets enestående Dinosaur skelet af en Diploducus (”langhals”), historien om hvorledes det var
børn, som fandt det helt unikke skelet, gjorde helt en vist indtryk på gruppen og de var optaget af
den lille dokumentarfilm, der kører nonstop ved siden af den udstillede dinosaur.
Vi brugte en del tid i museets formidlingsværksted og børnene løste en lille opgave, hvor de på
egen hånd skulle finde en række udstillede dyr, hvortil der var knyttet et bogstav som sat sammen
dannede navnet på et udstillet dyr. Den løste de fint og med stor entusiasme.
I formidlingsværkstedet blev der tegnet og studeret modeller af en lang række nulevende og
uddøde dyr.

Vera og jeg har følgende udflugtsmål for skolegruppen på programmet:
•

Besøg på Falckstation.

•

Besøge Pernille på Kløvermarkens Naturværksted.

•

Rosenborg Slot

•

Ny Carlsberg Glyptoteket

•

Øresundsakvariet i Helsingør

•

Nivågård (museet, Parken og et nærliggende fugletårn i Nivå bugten).

•

Geologisk Museum/Botanisk have.

Vi vil bestræbe os på at holde udflugterne på torsdage og de datoer, som er på tale er:
7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4.
For at vi kan komme af sted rettidigt, bedes jeres børn være afleveret senest kl.8.45 på
udflugtsdagene.
Vi er tilbage fra udflugterne mellem 14.30 og 15.00.
Afslutning for skolebørnene vil finde stede tirsdag den 30.04 kl. 16.30 – 19.00.
Vera og Jakob

