Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2012-2013
Namn på projektet: ”Flygande mattan”

En resa i dans och musik i de fyra väderstrecken.
Djur i olika länder behöver hjälp och Sundets förskolebarn löser problemen med dans och
musik.
Bakgrund:
Sundets förskola arbetar med internationalisering och mångfald.
Tillsammans med personalen pratade vi om länder som barn i grupperna har anknytning
till.
Utifrån detta utformades arbetet.
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Sundets förskola, samtliga barn.
Period: v 2 – 10, 2013
Projektet kopplades till följande mål i Förskolans läroplan
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra,
sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen,
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Mål med projektet:
Barnen får en upplevelse av de olika länderna med dans och musik samt eget skapande.
Barnen ska sjunga sånger från respektive land och dess språk.
Målet är uppnått när:
Barnen kan sångerna från de olika länderna på landets språk.
Barnen deltagit aktivt i problemlösningarna.

Målkriterier, målet är uppnått när:
Alla deltar aktivt och engagerat. Barn och vuxna följs åt in i fantasin för att lösa problemen.

Aktiviteter:
Vi har träffats en gång i veckan då de fått möta ett problembaserat drama där ett djur från
respektive land är i fara och behöver hjälp.
Med dans och musik har de löst problemet.
Instrumentspel och sånger (klangfärg från resp. land), skapande dans, testa bastuba,
sidgalopp, dirigering, samarbetsövningar i olika former.
Mellan träffarna har barnen och pedagogerna sjungit och dansat.
Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
AnnaKarin Lagnebäck, Brittis Nordberg, Eva Hessel samt pedagoger från Sundets förskola

Redovisning/utvärdering:

