Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2015-2016
Mejlas till Kulturskolans chef och webbansvarig
Namn på projektet: Kroppen

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
År 2 och 3 Boskataskolan 77 barn

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna
sig. (s10)
Biologi
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. (s112)
Musik
Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel. (s 100)
Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. (s101)
Mål med projektet:
Att eleverna känner till blodomloppet, magtarmkanalen, nervsystemet
immunsystemet och deras grundläggande funktioner
Att eleverna fått ökade kunskaper och erfarenheter i sång, dans och musicerande
Att eleverna fått ökade kunskaper i att skapa texter till musik
Målkriterier, målet är uppnått när:
Eleverna har arbetat med kroppens system genom sång, dans, musikskapande,
animeringar, musicerande och efterforskningar
Aktiviteter:
Vi inspirerar barnen med en liten teater om verkmästaren i magen, hjärnan,
virus och blodkroppar.
Barnen får arbeta i grupper med sång, spela ukulele, dansa, animation,
musikskapande och att ta fram fakta.

Arbetet mynnar ut i att eleverna får gestalta sina kunskaper i en redovisning
med publik.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Eva Hessel, Britt-Inger Nordberg, Stefan Viklund, Anna Haapamäki, Åsa
Gustafsson, Emma Johansson, Kristina Lundbäck, Agneta Parding, Ingela Nilsson,
Anita Sandlund, Patrik Brännmark, Anna-Karin Johansson

Redovisning:
Föreställning på skolan och för föräldrar.

