kunst, arkitektur og design 0-6 år

ULF

En kulturkanon
– et forslag til kulturelle oplevelser og læringsrum

HVIS DU ER HELT TOM FOR IDEER OG MANGLER INSPIRATION TIL AT OPSØGE SANSELIGE LÆRINGSRUM UDEN FOR JERES MATRIKEL, SÅ SE HER OG BLIV INSPIRERET.

Kan man mærke en farve? - ARoS
Hvordan er et blåt humør, hvilken farve gør mig glad, og kan
man mærke lilla på kroppen? Museets formidler tager børnene
med på en spændende rejse ind i farvernes verden.
Pris: 475 kr. Varighed: 1 time. Aldersgruppe: 0-6 år

Besøg et vandværk - oplev hvor drikkevandet kommer fra
– Aarhus Vand A/S
Børnene får lov til at smage og lugte til grundvandet. Bagefter
ser de vandværket og oplever de renseprocesser, som vandet
kommer igennem. Børnene får under besøget forståelse for,
hvor drikkevandet kommer fra, og hvorfor det er så værdifuld
en ressource.
Pris: Gratis. Varighed: 1 time. Aldersgruppe: 3-6 år





Er der en kylling i ægget? - Natursamarbejdet
Børnene følger udviklingen fra æg til nyklækket kylling. De får
erfaringer og forståelse for livets tilblivelse ved at se koblingen
mellem hønsene på Natursamarbejdet, og da de selv lå inde i
deres mors mave. Børnene oplever de små skrøbelige kyllinger,
som vi er ansvarlige for og skal passe på.
Pris: Gratis. Varighed: ½-1 time. Aldersgruppe: 0-6 år





Operatoriet – Den Jyske Opera
I Operatoriet leger børnene med historier, billeder, rum, musik,
lyde, sange og eventyrlige ideer. Den Jyske Opera ønsker, at
børnene møder og mærker musikkens, sangenes, historiernes,
billedernes og lydenes eventyrlige verden. Historierne og musikken er forskellige og tilpasset årets gang.
Pris: Gratis. Varighed: 45 min. Aldersgruppe: 3-6 år



Frugtsalat – Væksthusene
Hvor vokser frugterne til frugtsalat, og hvordan ser de ud?
Sammen skal børnene finde de planter, der er nødvendige for
at kunne lave en god frugtsalat. Turen går gennem forskellige
klimazoner fra det lune middelhavsklima til den varme tropiske
regnskov. Børnene får en kropslig og sanselig oplevelse af, at
nogle af de produkter, de kender fra hverdagen, kommer fra
fremmede steder. Oplevelserne kan danne grundlag for en
forståelse af naturen og dens betydning.
Pris: 475 kr. Varighed: 40 min. Aldersgruppe: 3-6 år



Naturens kryb og kravl - DitFriLuftsliv
Børnene går på insektjagt for at blive klogere på naturens
bænkebidere, regnorme, tusindben og andre insekter. Hvor bor
de, og hvorledes ser de ud? Naturens mangfoldighed i selv de
mindste dyr udfoldes for børnene.
Pris: 400 kr. Varighed: 2 timer. Aldersgruppe: 3-6 år



Scenekunst stimulerer sproget – Børnekulissen
Tag i teatret og få en scenekunstoplevelse og en minibog, der
stimulerer børnenes ordforråd. I vælger selv, hvilken scenekunstoplevelse I vil se, og om det skal ses ude på teatrene eller
hjemme i institutionen.
Pris: Gratis. Aldersgruppe: 3-6 år
Hvad kan du se på himlen? – Stenomuseet
Store Bjørn inviterer børnene ind i planetariet for at se på
stjerner. Med udgangspunkt i børnenes viden tales om, hvad
man kan se på himlen om dagen, men vigtigst af alt: Hvad man
kan se om natten. Formålet med forløbet er at give børnene en
kropslig og sanselig oplevelse af, hvad man kan se på himlen.
Det er også hensigten at give børnene lyst til at udforske og
opleve den virkelige verden og give dem en begyndende for
ståelse af dens indretning.
Pris: 475 kr. Varighed: 40 min. Aldersgruppe: 3-6 år



ULF

Kroppen i kunsten - Antikmuseet
I Antikmuseets samlinger findes skulpturer og billeder af mennesker, dyr og fantasivæsner. Her kan man prøve at stå ligesom
skulpturerne og dermed undersøge kroppens muligheder og
begrænsninger. Man kan lede efter væsner, som ikke findes i
virkeligheden. Man kan snakke om, hvordan en menneskekrop
ser ud og evt. prøve at tegne noget af den. Sæt gang i børnenes
fantasi og lær dem om kroppen gennem tegning, dialog og leg.
Pris: Gratis. Aldersgruppe: 3-6 år.
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