Historisk resa för skolklasser till Båtmuseet
Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala vänder sig till alla skolor med ”Bland kapare och skepp på
Gathenhielms tid” med Lekverket.
Genom Lekverket som vi har hyrt in, erbjuder vi en spännande och intressant historisk
barnaktivitet för barn främst från årskurs 2 - 5 som lär sig fakta om kaperiet och får en inblick i
hur livet i Onsala och längs våra kuster tedde sig på Lars Gathenhielms tid.
Med hjälp av knopar, sjödränkt ek, flaggspel och skeppsskorpor befäster barnen kunskaperna
praktiskt. Det varvas fakta och skapande aktiviteter med lekar, skattjakt och spännande sägner
från de stora haven och barnen får en inblick i hur livet i Onsala var på Lars Gathenhielms och
1700-talets tid.
Pris för 1 skolklass/2 timmar:
Pris för 2 skolklasser/4 timmar:
Pris för 3 skolklasser/6 timmar:

3000 kronor
5150 kronor
7350 kronor

Om ni vill göra ett vanligt studiebesök på museet utan
aktivitet så är priset 500 kronor för 1 timma.
Önskas guidning så tillkommer 30,- per person.

Information om Lekverket
Lena och Clas Rosander, två pedagoger som i många år arbetat på skolor i Kungsbacka kommun. Under
namnet Lekverket har de under årens lopp anordnat ett stort antal aktiviteter för barn i olika åldrar, bland
annat ”Barntidsresan från istid till nutid”, medeltidsdagar i Hunehals och temadagar om olika ämnen på
Naturum, Tjolöholm, Äskhults by och Stättared.
Under sommaren 2018 har Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala arrangerat barnaktiviteter ihop med
Lekverket vid tre tillfällen. Temat var Lars Gathenhielm o kaperiet eftersom det i år är 300 år sedan Lasse i
Gatan dog.

Det finns gott om plats utanför museet för lek och fika runt lekbåten Ingela och de små
sjöbodarna med bland annat en liten knopstation.
För anmälan och frågor, kontakta Båtmuseet i Onsala på mejl: marie.cervin@parvel.nu eller
ring: 0704700771.

www.batmuseetonsala.se

