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0. klasser



På Nationalmuseet satses 
der i de kommende år på at 
få skabt en række særlige 
pædagogiske tilbud til bør-

nehaver og børnehaveklasser 
under den samlede titel ”Fortid 

for begyndere”. Konkret vil under-
visningen på Nationalmuseet sigte mod 

at styrke børnenes sociale kompetencer, 
at styrke deres sproglige udvikling og i 
særdeleshed at give dem en sanselig og 
lærerig oplevelse i mødet med museets 
genstande, udstillinger og fortællinger. 

Børnene vil på den måde få mulighed  
for i øjenhøjde at stifte bekendtskab  
med kultur og historie, både i Danmark  
og andre lande. I undervisningen vil bør-
nene både få lov at se, høre, røre og gøre.  
Med andre ord vil fortiden blive gjort 
både tilgængelig og vedkommende  
for begyndere! 

Undervisningen bestilles i  
Nationalmuseets Undervisningscenter  
på telefon 41 20 60 66 eller på:  
undervisning@natmus.dk

I perioden 1. februar 2013 til  
1. februar 2014 kan Nationalmuseet, 
grundet en bevilling fra Erindringsmønt-
midlerne tilbyde gratis undervisning til  
børnehaver og børnehaveklasser.  

Materialer
Til alle de pædagogiske tilbud er der 
udarbejdet materiale. Materialerne er 
bygget op således, at de indeholder en 
kort baggrundsinformation om emnet til 
pædagoger og lærere. Alle materialer 
indeholder også historier, som kan bruges 
til oplæsning, ligesom hæfterne rummer 
en række ideer til aktiviteter, som kan 
laves hjemme i institutionerne. 

Hold godt øje med Nationalmuseets 
hjemmeside, hvor der løbende vil blive 
lagt inspirationsmaterialer og nye tilbud 
ud. Beskrivelser af tilbud og materialer 
finder du her: http://natmus.dk/salg-og-
ydelser/undervisning



Barn i Afrika

Trolde, hekse  

og andre væsener

Vikingerne og  

de nordiske guder
Drager

Hør fortællinger om gode og  
onde drager fra oldtidens  
og middelalderens Europa til  

nutidens Kina. Vi tager på drage-
jagt i Nationalmuseets udstillinger. 
Undervejs skal børnene lytte, gætte, 
lede, opleve og spille teater.

I gamle dage skulle man holde sig 
gode venner med gårdnissen og 
passe på trolde og hekse. Vi besøger 
museets udstillinger, lytter til gamle 
fortællinger, leger og lærer.

Riddere

Lær om riddere og ridderlighed.  
Vi besøger middelalderudstillingen  
og Børnenes Museum, lærer at slås, 
får et ridderdiplom og leger os  
ind i fortidens liv. 

Hør om vikingerne og deres guder og 
hjælp med at løse en række opgaver. 
I undervisningen møder børnene bl.a. 
de store runesten, sværd fra vikinge-
tiden og de nordiske guder. 

Tag med på en tur til Afrika og hør 
om skolegang, mad, familieliv og leg. 
Vi danser, lytter til musik, leger med 
legetøj, prøver dragter og ser på  
ting fra Afrika.

Gode manérer

Vi rejser tilbage i tiden og hører om, 
hvordan man skulle opføre sig både 
ude og hjemme – til hverdag og fest. 
Vi lærer at gå og stå, at bukke og neje 
og sidde pænt ved bordet. Vi danser  
i riddersalen og prøver tøj.

Leg og legetøj

Fra 1. maj 2013
Hvilket legetøj legede man med i 
gamle dage. Hvad var legetøjet lavet 
af, og hvilke lege legede man? Vi ser, 
lytter, mærker, undersøger og leger. 



Adgang til Nationalmuseet, Prinsens Palæ
Hovedindgang: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Kommer du med en gruppe børn, skal du som lærer 
henvende dig i museets Information. Hvis I vil besøge 
Børnenes Museum på egen hånd, skal I huske at 
bestille plads på forhånd på 41 20 60 66.

Garderobe
Overtøj og tasker placeres i børneområdets garderobe. 
Ved ankomsten til museet kan man i Informationen  

eller hos opsynet få udleveret en nøgle til et skab. 
Der er ét aflåseligt skab til hver klasse.

Kameraer og mobiltelefoner
Fotografer gerne dit besøg. Ved film-
optagelser bedes man spørge guiden  
om lov først. 

Spisning
I børneområdet findes en spisestue  

med plads til ca. 100 personer.  
Der kan ikke reserveres plads hertil. 

Medbragt mad og drikke må nydes 
her. Når vejret tillader det, er det 
også muligt at spise i museets 
indre have. 

Afbestilling
Hvis dit besøg bliver forhindret, 
bedes du afbestille undervis-
ningen så hurtigt som muligt  
og senest to hverdage før. 

Husk
Børn under 18 år skal være i  

følgeskab med voksne. Det er også  
dit museum - pas godt på det!

Praktiske 

informationer


