Lärarhandledning

Resan – del 1
Schema 1 börjar med ett brev från kaptenen på skeppet Hedvig.




Vi börjar med att läsa kaptenens logg.
Ni högläser brevet för klassen och pratar om ord som är obekanta för eleverna.
Det är medvetet med ord som passar in i temat och en del äldre ord. Exempel på
ord ni kan arbeta med finns längst ner på sidan. Ni hittar säkert fler.
När ni läst och pratat om orden, så säger ni:
Vet ni vilka som var passagerare på skeppet Hedvig?
Det var alla ni och just nu befinner ni er på en livbåt med er skeppskamrat. Ni är
två på varje livbåt (om man nu väljer att köra temat i par, annars tar ni och delar
upp som ni tycker passar bäst). Samtala med eleverna om det ni just berättat.



Loggboken: (enskilt arbete)
Det första arbetet de ska göra är att göra sin egen loggbok där allt som händer
under det här temat ska samlas i. Vi använder oss av sugarbok. Deras första
uppgift är att göra sin framsida. Be dom fundera på vad de ska illustrera på
loggboken. Det ska passa in i temat. Loggbok ska det stå och deras namn.



Praktiska arbetet
Knopar. Vad är en knop? Användningsområde? Livsviktigt att kunna om man är
på sjön. Vi tränar på några vanliga knopar. Vi använder en meters rep.
Det finns en mängd bra knopträningsvideor på Youtube. Använd dessa eller hitta
instruktioner på papper hur man gör. Finns också på internet.



Uppdrag 1
Hedvigs last lista.
En träning i samarbete och att kunna motivera hur man tänkt.
Eleverna ska i sina par välja tio saker från den 47 saker långa listan att ta med sig
på sin livbåt. Vad behöver ni? Tänk på var ni kommer vara och att ni inte vet vart
ni hamnar. Sen får de sätta sig ner med listan och börja resonera med varandra om
vad de ska ta med sig. Välja ut och sedan sätta in det i sin loggbok och skriva om
varför de valde just de tio saker de tog med sig. Motivera. Vi avslutar med att
illustrera några av sakerna vi plockade med oss.



Destination
Eleverna ska bestämma var de befinner sig. Vi visar de stora världshaven och
pratar om dessa (geografimål i åk 3). Bestäm var er resa började och vart ni skulle.
Någonstans under den resan sjönk Hedvig och ni hamnade i er livbåt. Var?
Visa på kartan och berätta i text vad som hände. Kartbild och text (loggbok).

Ord att arbeta med: loggbok, Anno, livbåt, passagerare, skeppskatt (varför hade man
skeppskatter?), skrov, skepp, saboterat, flaskpost, Hedvig (namn på båtar).

