Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2015-2016
Namn på projektet:
TIDSRESAN
Uppfinningar – kommunikation - teknik
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Ormbergsskolan
Åk 2
V 36 – v 43 - 2015
Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:
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)
Kursplan – teknik – ämnets syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens
historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade
tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar
samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för
hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.
Mål med projektet:
Med estetiska ämnen samt laborationer i klassrummet lära sig om, utforska och
uppleva teknisk utveckling och kommunikation genom tiderna från stenåldern till
framtiden.
Målkriterier, målet är uppnått när:
Eleverna tillägnat sig erfarenhet och kunskap om:
Kommunikation genom tiderna
Hävstångsprincipen – stenåldern,
Leonardo da Vincis uppfinningar och konst,
Principen för överföring av tal via elektricitet – telefonen - Bell,
Tankar om framtiden.
Aktiviteter:
Sång, spel, dans, gestaltat evighetsmaskin med kroppen, byggt en musikmaskin,
spelat på kam, ritat bomärken, målat Mona Lisa, utforskat ljud.
I klassrummet har man jobbat med uppfinningar på olika sätt.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Britt-Inger Nordberg, Kulturskolan, Eva Hessel, Kulturskolan,
Catarina Skog, Ormbergsskolan, Kerstin Lind – Pettersson, Ormbergsskolan

Redovisning:
Avslutande föreställning för föräldrarna.

