Elämyspolku Turun linnassa
Kutsumme Turun koulujen 5. tai 6. luokkia Turun linnaan elämyspolkukierrokselle.
Muutama sananen naisista
Turun linna tarjoaa elämyspolkuvierailun Turun koulujen 5. tai 6.-luokkalaisille. Luokka-aste riippuu siitä milloin
koulussa luetaan Suomen historiaa ja keskiaikaa tai renessanssia. Tänä vuonna elämyspolkuun voi osallistua
12.3.–12.4.2019 välisenä aikana. Linnassa on tarjoilla joko opastus tai työpaja.
Opastuksella linnan historia tulee oppilaille tutuksi. Tutustumme linnan vanhimpaan, keskiaikaiseen osaan ja näyttelyyn Muutama sananen naisista. Näyttely nostaa esille turkulaisia naisia 1600-luvulta, joten Suurvalta-aika tulee
myös tutuksi samalla museokäynnillä. Näyttelyn teemaan tulee myös oppimateriaalipaketti, joka tulee linnan
verkkosivulle näyttelyn avauduttua.
Kierros kestää noin tunnin, mutta vierailuun kannattaa varata enemmän aikaa, sillä opastuksen jälkeen linnaa voi
jäädä vielä kiertämään lisää opettajajohtoisesti.
Opastuksen sijasta voi myös valita työpajan. Työpaja kestää tunnin, ja työpajassa opitaan historiaa tekemällä itse.
Vierailun voi varata Turun linnan opasvälityksestä, puh 02-2620322 (ti–pe klo 10–18), samasta numerosta voi varata opastuksen tai työpajan.
Lisätietoa elämyspolusta Turun linnassa: Bengt Selin, puh 040-1734467, bengt.selin@turku.fi
Lisätietoa linnan työpajasta: Työpajaohjaaja Lauri Heikkilä, , puh 040-6430539, lauri.heikkilä@turku.fi
Elämyspolku Turun linnassa 5. tai 6.-luokkalaisille on osa opetussuunnitelmaa!

Upplevelsestigen på Åbo slott, årskurs 5 eller 6
Några ord om kvinnor
Nu gäller det att boka en Upplevelsestig på Åbo slott!
Åbo slott erbjuder inom ramen för upplevelsestigen en guidning åt alla i årskurs 5 eller 6 i Åboskolorna. I år kan ni
beställa ett besök på slottet under tiden 12.3–12.4. 2018.
Under besöket går vi till den äldsta delen av slottet, samt bekantar oss med utställningen Några ord om kvinnor.
Utställningen behandlar några kvinnor i 1600-talets Åbo. Förutom slottets äldsta historia kommer också
stormaktstiden med i årets upplevelsestig på slottet.

Rundturen räcker ungefär en timme, men det lönar sig att reservera lite extra tid för besöket.

Besöket kan beställas via Åbo slotts guideförmedling, tel. 02-2620322 (tis–fre 10–18)
Övrig information om upplevelsestigen på slottet: Bengt Selin, tel. 040-1734467, bengt.selin@turku.fi

