Prosjekt:	
  Tallforståelse	
  
Tall og tone, -og kjøkken, - og natur, - og leke, - og sortering, - og trafikk, - og kropp, - og
leke, - og sortering, - og trafikk, - og kropp, - og eventyr, - og kunst.
Fagområder: Antall rom og form.
Periode: 5.9.16 – 11.11.16.
Mål for prosjektet:
Barna skal få erfaring med:
•
•
•

Tall og mengder i ulike sammenheng.
Mønster og systemer i ulike sammenheng.
Relasjonell tallforståelse opp til 10.
Kunstutstilling med vernissasje 14. november.

Oversikt over prosjektukene:
uke
36

tema
Tall og tone.

Prosjektsang/dikt
Gubben og gamla låg og
dro.
En elefant kom
marsjerende.
Bakermester Harepus.

37

Tall og kjøkken.

38

Tall og natur.

Tusenbein gikk ut i
sølevær.

39

Tall og lek.

10 små fingre-

forslag til aktiviteter
Klappe alle navnene, tellesang fra
youtube, klappe forskjellige ord,
finne lydmøster eks. gå – gå –
hopp, gå – gå..
Introdusere barna for begreper
som volum og forskjellige
måleenheter. Ha med frukt som
man deler opp sammen med barna,
hel, halv, kvart osv. En
væskemendge som helles i ulike
sylindere, flasker, glass mm. Er det
virkelig like mye hele tiden?
Gruppene er ute. Fokus på de 4
årstidene. Samle blader, hvor
mange finner du? Sortere etter
farge, størrelse osv. Finne
ulikheter. Finne steiner og sortere.
Bruke terning, finne like mange
som øyne på terningen.
Leker med antall. Ringer- finn ett
gitt antall og legg i ringen. Bruke de
store terningene – finne antall
gjenstander tilsvarende tallet. Dele
seg i grupper som et tall, eks.
grupper med 2 og med 3. Danse 2
og 2, osv.

uke
40

tema
(skoleferie)

Prosjektsang/dikt

forslag til aktiviteter

41

Tall og sortering.

Historien og de 3 små
fisk.

42

Tall og kropp.

Hode skulder kne og tå/
Buggi buggi.

43

Tall og eventyr.

Olle Bolle.

Lage mønster av ulike ting på
avdelingen. Eks. på mønster: henge
opp en gaffel, en kniv, en gaffel, en
kniv osv. Sortere etter
overbegreper som frukt,
grønnsaker, dyr, kjøretøy – Hva er
frukt, hva er grønnsak?. Hva er et
mønster?
Telle fingre, tær, nese, ører ol.
Måle med kroppen, hvor mange
skritt er? Hvor høye er vi? Hvor
mange barn må ligge etter
hverandre for å rekke over
rommet? Hvor mange hender…?
Geitekillingen som kunne telle til
10. Gullhår og de tre bjørnene. Vi
dramatiserer ett eventyr. Gå
gjennom eventyret og snakke om
antallet. Det er ofte 3 eller 7 i et
eventyr, vet vi om andre eventyr
med tall?

44

Tall og kunst.

Burreli, burreli, bopp.

14.
nov.

Kunstutstilling.

Kjemisk kunst. Vi studerer et
kunstverk og teller. Vi lager vår
egen tolkning av kunstverket. Eks.
Pikene på boren av E. Munch. Kan
vi lage det med flere piker på
broen?
3 individuelle arbeider,
1 avdelingsarbeid og 1
gruppearbeid.

Tips: Tellekorpset - video fra nettet med tall fra 1-10 med fokus på ett tall hver gang.

