Introduktion till arbetsområde Tumba bruk
Museet är en resurs för skolan

Tumba bruk är en utmärkt utgångspunkt för
olika skolarbeten såväl kring den lokala historien
som kring Sveriges historia. Det är lätt att besöka
museet och uppleva de platser man läser om.
Eleverna får en möjlighet att bearbeta fakta i en
annan miljö. Det ger nya perspektiv och insikter.
Genom berättelser och praktiska moment,
självstudier i museet och museibesök med guidning
får barnen fördjupade kunskaper om bruket och
Tumba samhälle.

Hitta allt du behöver på hemsidan

På vår webbplats finns grunden för arbetet i skolan.
Här har vi samlat en stor mängd arbetsmaterial
som anpassats för mellanstadiet. Materialet är
indelat tematiskt och lämpar sig väl för eleverna att
själva söka i. Här finns också pdf-filer för utskrift,
litteratur- och länktips och bildgallerier.

Ett ämnesövergripande arbetssätt

Tumba bruk och dess historia inbjuder till ett
ämnesövergripande arbetssätt, det är något vi har
tagit fasta på. Här kan du och dina elever på ett
enkelt sätt fånga upp flera skolämnen på en gång.
Historia, samhällskunskap och svenska löper genom
alla teman, men även geografi och matematik/noämnen kan ingå. Eleverna får möjlighet att utveckla
sin fantasi och skaparlust med hjälp av språket och
genom övningar i bild, teknik och slöjd.

Så här kan du arbeta med Tumba bruk

Du väljer själv hur arbetet ska läggas upp, eller
arbeta efter trestegsmodellen. Börja med att
förbereda temaarbetet i skolan genom att använda
dig av materialet som finns på hemsidan. Därefter
bokar du ett museibesök och, om du vill, genomför
en brukspromenad på egen hand eller tillsammans
med en guide. Temaarbetet fortsätter i skolan och
avslutas till sist med en redovisning på valfritt sätt.
Eleverna kan till exempel redovisa i samband med
en brukspromenad, göra en utställning i skolan eller
genom fri gestaltning i klassrummet.

Välj mellan olika teman

För varje tema finns en lärarhandledning. Här får
du hjälp med frågeställningar, kopplingar till mål i
nationella kursplaner samt förslag till arbetsmoment
för lektioner. Alla elever bör inledningsvis arbeta
med Tumba bruks historia som en grund för det
fortsatta arbetet. Därefter får de välja tema att jobba
vidare med.

Hjälp att komma igång

Utöver lärarhandledningen finns en praktisk
hjälpreda med saker att tänka på, i skolan och vid
museibesöket. Vill du förbereda dig ordentligt boka en lärarvisning på museet!

