Help!

Speurneuzen
gezocht
Interactieve rondleiding voor kleuters in het Gravensteen

Stel je voor: leven in de middeleeuwen!

Doelgroep: kleuteronderwijs

Om te helpen moeten de kinderen zelf een echte bewoner worden van het

voor kleuters van

kasteel. Met een ridderhesje aan, leven ze zich helemaal in. Hoe voelt het om

de tweede en derde kleuterklas

in een echt kasteel te wonen? Is er verwarming? Kan je er een douche

duur: 90’

nemen? Hoe verdedig je het kasteel? Hoe ziet een ridder er eigenlijk uit?

aantal: max. 22 kleuters per gids

En waar is de wc?

Om de veiligheid te garanderen en

Samen met de graaf of de gravin gaan de kinderen op zoek naar de plaats

de rondleiding vlot te laten verlopen,

van afspraak.

moet er per 10 kleuters minstens
een begeleider aanwezig zijn.

Zal de graaf/gravin kunnen trouwen?

prijs: € 90 per gids

Zonder hulp van de kleuters lukt het niet.

beschikbaarheid: het hele jaar door

Wanneer de kinderen de ontmoetingsplek hebben gevonden, krijgen ze een
diploma van de beste speurneuzen van het Gravensteen.
Thema: Tijd van de ridders en kastelen
Kennis maken met het leven in een kasteel tijdens de middeleeuwen.

meebrengen: > fototoestel voor het nemen van de groepsfoto die later
op het diploma komt
> naamkaartjes met de voornamen van de kleuters zijn handig

Onderwerpen die kunnen gelinkt worden aan het Gravensteen: ridder worden,
verdedigen en aanvallen, bewoners, eet- en leefgewoonten.

Op zoek in het Gravensteen

informatie
Historische Huizen Gent
Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9, B-9000 Gent
tel +32 (0)9 243 97 30
e-mail: sintpietersabdij@gent.be
www.sintpietersabdijgent.be

De gids, in de gedaante van graaf of gravin, is maar wat blij dat hij de kleuters
mag ontvangen in het Gravensteen. Hij heeft immers een enorm probleem.
Hij is vergeten op welke plaats in het Gravensteen hij met zijn geliefde heeft
afgesproken. Net nu hij haar een huwelijksaanzoek wil doen! Zijn enige spoor
is een foto van de plek. Kunnen de kleuters helpen?
Zijn het echte speurneuzen?
foto’s © Rudy Carlier

reservatie
BOEKjeBEZOEK
tel +32 (0)9 269 87 50
bereikbaarheid zie www.boekjebezoek.be
e-mail: boekjebezoek@gent.be

Dit atelier kwam tot stand in de Sint-Pietersabdij i.s.m. Kristien De Schuyter en Chris Opsomer.

