Pedagogiskt program
för förskola, skola och gymnasium
Vårterminen 2017

Sportlovskul







Åldersgrupp: förskola och fritids
Pågår under tiden: 28 februari – 2 mars
Tider: tisdag-torsdag 13.00 - 16.00
Tillgänglighet: hiss
Information: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com
Öppet även för allmänheten. Anmäl större grupper på 0589-142 10.

Safari på museet! Upptäck djuren som döljer sig i grosshandlarhemmet! En liten hittelön väntar varje upptäcktsresande.

Gammeldags lektion








Åldersgrupp: förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet.
Max antal: 25
Pågår under tiden: 5 april – 18 maj
Tider: onsdag-torsdag 9.00
Lektionstid: cirka 45 minuter
Tillgänglighet: Hiss
Bokning: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com

Hur var det att gå i skolan förr i tiden? Vilka regler gällde? Hur
lät skolorgeln? Vad lekte man på rasten? När skolklockan ringer
in får du ta plats i en gammal skolbänk, höra fröken berätta med
hjälp av skolplanscher och prova att skriva eller rita på
griffeltavlan.

Påsklovskul






Åldersgrupp: förskola och fritids
Pågår under tiden: 11–12 april
Tid: 10.00 - 16.00
Information: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com
Öppet även för allmänheten. Anmäl större grupper på 0589- 142 10.

Äggjakt! Leta efter gömda ägg i grosshandlarens hem. Alla
som hittar äggen får en liten hittelön.
Påskpyssel! Gör påskkort eller färglägg påskteckningar i vår
pysselverkstad.
Vår skolutställning är öppen!

Skärtorsdagskul





Åldersgrupp: förskola och fritids
Pågår under tiden: 13 april
Tid: 10.00 - 11.00
Information: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com

Vad är det egentligen som händer på museets gård? Det tycks som ett par påskkärringar
har krockat med en påskgubbe och kraschschlandat på sin väg till Blåkulla. Alla
guldpengar har de tappat, och de verkar inte veta hur de ska ta sig vidare. Det ser ut
som att de håller på att koka ihop någonting i en kittel – något som ska få kvastarna att
flyga igen. Kom och hjälp dem med flygsalvan!
Alla påskgummor och påskgubbar som hjälper till med salvan bjuds på en överraskning.

Välkommen!

