Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2015-2016
Namn på projektet: Temaarbete Lennart Hellsing – rim ramsor och nonsensord
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Hedskolan f-1
V 12 – 17.
Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:
I årskurs 1-3
Musik:
Musicerande och musikskapande
 Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel
Musikens verktyg
 Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 Slagverk, /…/ med variation av rytm, klang och dynamik.
Musikens sammanhang och funktioner
 Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och
slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.
 Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang,
/…/ samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Svenska:
Läsa och skriva
 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen
efter textens form och innehåll.
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras
typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och
bild samspelar.
Tala, lyssna och samtala
 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen
för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja
presentationer.
Bild:
Bildframställning
 Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Mål med projektet:
 Att sjunga texter av Lennart Hellsing
 Att använda Hellsings texter som grund för språkutveckling med hjälp av
fantasi och lek. Att arbeta med språkets form.
 Att skapa egna texter i Hellsings anda.
 Att använda rytm- och slagverksinstrument tillsammans med sång.

Aktiviteter:
 Gemensam sång
 Ensemblespel på rytminstrument.
 Lyssna och samtala om texter.
 Skriva texter enskilt och med andra
 Muntliga presentationer (redovisa)
 Rim, ramsor, nonsens och dikter.
 Konstruktion (bild, textil och teknik)
Redovisning:
En föreställning för hela lågstadiet som inkluderar sång, dans, teater,
textläsning.
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