Pedagogisk planering
Julstök F-5

Datum: v:49-51 2018

Introduktion av innehåll
Varje år i slutet av höstterminen arbetar vi med projekt julstök. Vi arbetar i åldersblandade
grupper och det är slöjd, bild och hemkunskap som är huvudämnena. Det är arbete både
självständigt och samarbete med andra elever. Du som elev får välja 4 grupper och tilldelas 3
av dessa vilket innebär att du kanske inte undervisas i alla ämne varje års julstök. Du som går i
3-5 måste välja 2 av slöjdstöken.

Övergripande mål
När du har gått ut grundskolan ska du kunna lösa problem och genomföra dina idéer på ett
kreativt sätt. Du ska kunna lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra
och du ska känna tillit till din egen förmåga.

Syfte
Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:
Slöjd:
 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg
och hantverkstekniker
 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp utav slöjdspecifika
begrepp (3-5)
Hemkunskap:
 tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
Bild:
 ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt
 skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material
Undervisningen ska bidra till att du:
Bild:
 utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa

Detta kommer du att bedömas på:
Din förmåga att:







forma och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
använda handredskap och maskiner
ge enkla omdömen av din arbetsinsatts och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité
(3-5)
tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
använda metoder, livsmedel och redskap
använda olika tekniker, material och hur du kombinerar dem för att skapa olika uttryck

Under julstöket kommer du att:









Slöjda utifrån ett val bland många olika idéer
Slöjda med hjälp utav olika tekniker så som sy för hand, brodera, hantverk m.m.
Slöjda med hjälp utav olika verktyg så som kniv, borrmaskin, såg, nål, hammare, tång
m.m.
Baka och laga mat med jultema.
Använda recept och lämpliga redskap för bakning och matlagning.
Julpyssla och skapa med många olika material så som naturmaterial, returmaterial och
olika sorters papper/kartong, trä, tyg, garn, målarfärger, lera
Julpyssla/skapa med olika sorters tekniker så som klippa, måla, rita, klistra, trycka,
skriva, knyta
Skapa digitalt

