Program för Vitlyckedag
Vi hälsar Er Välkomna till Vitlycke museum.
Eleverna delas in i sex grupper och kommer under dagen vara med på tre olika
aktivitetpass. Passen är drygt 1h långa. Information om när dagen börjar och slutar
hittar ni på bokningsbekräftelsen.
1. Guidning
Vi tittar på och pratar om hällristningar på Vitlyckehällen. Vi går också till vår
bronsåldersgård och pratar om livet för tretusen år sedan.
2. Bågskytte och frottage
Prova på forntidens främsta jaktredskap, långbågen. Dessutom testar vi det
vanligaste sättet avbilda hällristningar. Sker i och i anslutning till bronsåldersgården.
3. Brödbak och hantverk
I ett av våra bronsåldershus mal vi mjöl, bakar bröd och gör smör, i hantverkshuset
provar vi någon form av hantverk.
Vitlyckedagen innebär en logistisk utmaning. Vitlyckes guider kommer att se till att
rätt grupp är på rätt plats, men nedan finns ett schema på hur dagen kommer att
inordnas.
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Lunchen sker efter att det första aktivitetspasset är avklarat. Medtagen matsäck äts
utanför museets huvudentré. Under lunchrasten kan man, i mindre grupper
tillsammans med vuxen, också på egen hand besöka museets utställning och butik.
Lunchrasten är 1 h.
Med reservation för ändringar.
VITLYCKE MUSEUM • ROCK ART CENTER • WORLD HERITAGE
Vitlycke 2
457 93 Tanumshede

tel 010 – 441 43 10

vitlyckemuseum@vgregion.se
www.vitlyckemuseum.se

Välkommen till bronsåldern
Skolprogram på Vitlycke museum
På Vitlycke museum erbjuder vi olika former av program för skolklasser. Aktiviteter
och visningar anpassas till ålder, gruppens storlek och efter gruppens önskemål. Vi
tittar på och pratar om hällristningarna och om hur det kan ha varit att leva på
bronsåldern. På vår rekonstruerade bronsåldersgård kan eleverna leva sig in hur det
dagliga livet var för 3000 år sedan. På Vitlycke lär sig eleverna sin historia genom att
uppleva och att delta.

Bra att tänka på:
Oömma kläder
Vi kommer att använda öppen eld. Undvik kläder av eldfängda material, t.ex. fleece.
Kläder efter väderlek. Vi är ute en hel dag och det kan bli kallt och det kan regna.
Mat i undervisningen
Hör av er i förväg om det finns elever med allergier eller andra önskemål kring maten
vi bör känna till.
Mobiltelefoner
Då dessa är störande under guidning och aktiviteter i gården vill vi att mobiltelefoner
är avstängda under dagen. Det är ok att fota hällristningarna efter det att guiden är
färdig.

Butik:
Rock Art Shop säljer spännande saker kopplade till brons- och järnåldern för barn. Vi
ser gärna att eleverna delas i mindre grupper och att barnen alltid har en vuxen med
sig när de handlar.
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