Middelalderens Ribe

Beskrivelse
I dette forløb skal I med ud på en aktiv og legende byvandring.
Vi skal lege sammen og høre fortællinger om det gamle Ribe, og I kommer til at opleve Ribes middelalderbydel
fra en anden side, end man plejer.
På vores vandring gennem byen er der forskellige udfordringer, som I skal prøve kræfter med.
For mange år siden – i 1580 – brændte en stor del af Ribe. Måske kunne vi have hjulpet byens borgere med at
slukke branden ved at hejse vand op fra åen?
På turen skal I alle være iklædt middelalderdragter og I kommer til at være aktive i vores fortællinger om fx
Dronning Dagmar, Valdemar Sejr og Byens port.
Aktiviteter
Lav jeres egen prangerpung eller tilbered en middelaldermenu. I kan også bage jeres egen skonroggen – se
opskrifterne i pdf'erne her på siden.
Forberedelse
Før og efter besøget kan I læse den lille bog "Læs om Dronning Dagmar", som findes nedenfor i pdf.
Efterbehandling
Efter besøget kan I med fordel besøge Museet Ribes Vikinger, hvor I finder aktivitetsudstillingen ”Dagmar og
Valdemar".

Mål
I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

Kultur, æstetik og fællesskab
Krop, sanser og bevægelse
MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og
virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage
stilling og handle.
Sted
Dagtilbudstjenesten Ribe, MYRTHUE
Odins Plads 1
6760 Ribe

Inspirationsmateriale

I kan finde et kort over ruten samt opskrifter på en middelaldermenu, skonrogger og en prangerpung i
nedenstående PDF'er.
Middelaldermenu:
Hent fil

Skonrogger:
Hent fil

Kort over ruten:
Hent fil

Prangerpung:
Hent fil

Læs om Dronning Dagmar
Hent fil

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring.
myrthue@esbjergkommune.dk
Tlf.nr. 7616 8100

Praktisk information
Udbyder
Dagtilbudstjenesten Ribe, MYRTHUE

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
1 - 6 år
Antal
25
Periode
01.03.2021 - 01.11.2021
Varighed
4 timer
Kan gøres på kortere tid ved aftale direkte med formidleren.
Dette forløb er gratis.
MYRTHUEs forløb er kun for kommunale og selvejende dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Emneområde
Sundhed og bevægelse
Trivsel og fællesskab
Historie og religion
Læreplanstemaer
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Dagtilbudstjenesten Ribe, MYRTHUE
Odins Plads 1
6760 Ribe

