VELKOMMEN TIL BARNEHAGEDAGER
9. – 18. OKTOBER 2018
Vi koste oss på barnehagedagene i fjor, så også i år ønsker vi å gjøre litt stas på
våre yngste gjester her på Sjølingstad Uldvarefabrik. Det blir omvisning i
fabrikken tilpasset barnehager, og forskjellige verksteder der vi bruker ull og
garn. Står det ikke noe annet, er aktiviteten gratis.

Det er mulighet til å melde seg på en, to eller tre forskjellige aktiviteter hver dag. Det blir
to til tre parallelle grupper. Det er satt opp god tid mellom aktivitetene, slik at det blir tid
til egenaktivitet og å spise matpakker.

TIRSDAG 9. ONSDAG 10. TORSDAG 11. OG TIRSDAG 16. OKTOBER
Velg mellom disse aktivitetene: Spinning, brodering, sitteunderlag og omvisning i fabrikken.
Tidspunkter: kl. 10.00, 11.30 og 13.00
ONSDAG 17. OG TORSDAG 18. OKTOBER

Velg mellom disse aktivitetene: Plantefarging, sitteunderlag og omvisning i fabrikken.
Tidspunkter: kl. 10.00, 11.30 og 13.00. Plantefarging kl. 10.00 og 12.00
BRODERING: Vi forsøker oss på et helt enkelt broderi i fine farger.

Tidsbruk: ca. 60 min. Pris: kr 20 per barn.
SPINNING: Barna får se hvor vi spinner tråd på fabrikken, og barna får prøve å spinne en tråd på
håndtein. Det er nesten magisk å kjenne at ulla blir til tråd. Tidsbruk: ca. 60 min.
OMVISNING I FABRIKKEN: Vi følger ulla på vei gjennom fabrikken, fra ull til garn og til tepper.
Barna får kjenne på ull og ferdige stoffer, og de får se og høre maskiner. Tidsbruk: 45 min.
SITTEUNDERLAG PÅ NÅLEFILTMASKINEN: Vi lager bilder i filt og ull på fabrikkens nålefiltmaskin.
Bildene kan henges på veggen, eller dere kan bruke de som sitteunderlag.
Tidsbruk: ca. 60 min. Pris: kr 45 per barn.
PLANTEFARGING: Vi koker fargesuppe på planter vi finner i naturen på Sjølingstad, og farger på
ullgarn fra fabrikken. Farging er en langsom aktivitet, og det passer fint å gjøre andre
aktiviteter innimellom. Kr 30 per barn

AKTIVITETER DERE KAN BENYTTE PÅ EGENHÅND ALLE DAGENE:
NATURSTI: Vi har satt opp noen enkle poster der dere kan lære mer om sauer og ull.
PINNEDYR: Vi lager helt enkle dyr av pinner fra skogen, ull og garn. Vi har lagt fram materialer.
Mer finner dere ute i skogen ved fabrikken.
BÅLPANNE: Vi tenner bålpanna foran fabrikken, slik at dere kan grille pølser eller pinnebrød.
Matpakker kan også spises i publikumsmottaket vårt.
Vi minner også om at vi tar imot barnehager hele året. Det blir førjulsaktiviteter i perioden 19.
nov. - 19. des.
Påmelding og spørsmål til formidlingsleder Judith Seland Nilsen
Tlf: 488 54 806 / 38 25 60 23. Epost: j.s.nilsen@vestagdermuseet.no

