Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2015-2016
Namn på projektet:
Bygga en egen trumpet!
Bakgrund:
Jag vill göra ett projekt som syftar till att barnen får chans att delta i och visa
upp sig i ett musikaliskt sammanhang. Tanken är att arbeta med elever
(gruppvis) på de äldre avdelningarna i förskolan och att vi tillsammans skapar
och leker fram musik, rytm och rörelser i elementära former.
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
• Åransförskola: avd. Skeppet & Fyren
• Planering: v.37, 38 & 39.
• Genomförande: v.40-50. Samt. v.10-11, 2016
Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet Lpfö. 98 rev. 2010:

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia
och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i
tillämpning.” Lpfö 98 sid. 7
”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och
lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor
och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv” Lpfö 98 sid.6
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen
möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med
både det enskilda barnet och barngruppen.” Lpfö 98 sid. 6
”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna
och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig
etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” Lpfö 98 sid. 1

Mål med projektet:
•
•
•
•
•
•
•

Deltagarna har byggt en ”trumpet” bestående av trädgårdsslang, petflaska, tejp som används tillsammans med ett ”riktigt” trumpet
munstycke.
Deltagarna lär sig att få ljud i trumpeten.
Vi spelar & sjunger tillsammans.
Vi leker fram rörelser till musiken.
Vi skapar olika rytmer tillsammans.
Vi ska göra en konsert för yngre elever.
Vi ska delta i invigningen av Kulturskolerådets-rikskonferens 2016-03-16,
där vi spelar en fanfar på våra trumpeter tillsammans med elever från
Kulturskolan.

Målkriterier, målet är uppnått när:
• När trumpeten är bygd och eleverna spelat på dem.
• Vi har sjungit och spelat tillsammans.
• Vi har skapat olika rytmer och rört oss tillsammans.
• Konserterna är genomförda.
Aktiviteter/Genomförande:
1. Bygga trumpet (mäta, klippa, klistra och smycka ut).
2. Få ljud i trumpeten, samt starta och sluta samtidigt.
3. Spela och sjunga sånger tillsammans. (Med enkla rörelser och härmar
rytmer).
4. Konsert
Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
070-3981379
Patrik Östholm
patrik.ostholm@skol.lulea.se
Redovisning:
Redovisning sker löpande under projekts genomförande samt i form av konsert.
Vidare kommer även Kulturskolans och Årans lärare tillsammans göra en
utvärdering om målen har uppnåtts samt hur man kan utveckla projektet efter
avslutat projekt.
Förutsättningar:
• Tillgång till 1 lokal.
• Kulturskolan köper in trädgårdsslang och munstycken.
• Förskolan Åran står för tejp, saxar, linjal och ev. pysseldetaljer till
utsmyckning.
• Barnen själva får ta med sig en 1,5 eller 2 liters petflaska.
• Vi söker pengar från PUST till busstransport till och från Kulturenshus och
invigningskonserten.
• Förskolan gör elevgrupper

