Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2018-2019
Namn på projektet:
Safirmusik

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Specialavdelningen Safiren på Kristallens förskola, för barn med
funktionsvariationer.
7 veckor under hösten 2018 med start 11 september.
Projektet kopplar till följande riktlinjer och mål i styrdokumentet lpfö
98:
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.
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utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler,
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra,
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner,
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att
använda sig av, tolka och samtala om dessa,
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,
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning,
tid och förändring.

Mål och syfte med projektet:
Barnen får kontinuerligt uppleva sång, musik och rörelse, och på så vis stimulera
social gemenskap, tids-och rumsuppfattning, kroppsuppfattning, rytm, sång och
röstträning, samt utveckla fantasi och skapande.
Aktiviteter/arbetsgång:
Besök på avdelningen Safiren vid 7 tillfällen. Vi sjunger och spelar anpassade
sånger utifrån barnens förutsättningar och bygger vidare på deras nyfikenhet och
lust.
Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Anne Bredefeldt, Kulturskolan

