Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2017-2018
Namn på projektet:
Hej, Ni Hao, Hello, Moi

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Laxens förskola 3 ggr under vt 2018

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet Lpfö 98:

Sid 6
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
Sid 7
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.
Sid 9-10

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar 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,
• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Mål och syfte med projektet:
Att eleverna får ökade kunskaper om några platser/länder i världen samt språk
och djur som kan associeras till dessa.
Att eleverna får utrycka sig genom dans, sång och spel.

Aktiviteter/arbetsgång:
Vi besöker förskolan tre gånger och har med ett brev där ett djur behöver hjälp
och där barnen kan hjälpa till att lösa problemet med hjälp av estetiska uttryck.
Vi har utgått ifrån de språk som finns i barngruppen, Kinesiska, Finska och sedan
tog vi Engelska också.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Eric Lundgren, Britt-Inger Nordberg, Åsa Gustafsson

