Lärarhandledning

Resan – del 4
Schema 4 börjar med att kaptenen har varit på ön i sju dagar.


Vi börjar med att läsa hans logg. Vi högläser den och pratar om texten.
Förklarar ord, bygger på ordbanken. Prata om de ord som är markerade i texten.
Se om några elever vet vad de betyder. Förklara vad de betyder.
Visa schemat för eleverna. Varför är denna dels schema brunt tror ni?
Kaptenen har utforskat ön. Vad kan man finna på en ö. Hur ser det ut?
Hur kan du göra för att det ska bli lätt att hitta igen sig om du ska göra en karta?
Hur ritar man olika tecken för höjder, vatten, stigar, stenar och liknande.
Prata och visa hur det ser ut på kartor, orienteringskartor, skattkartor.
Dela ut schema 4 och kaptenens logg del 4. Båda ska sättas in i loggboken.



Loggboken:
Läs kaptenens logg igen. Se hur han beskriver sin egen vandring runt sin ö. Eleverna
ska tänka sig in i samma situation och gör en liknande vandring i fantasin. Använd alla
sinnen. Vad ser ni? Vad luktar det? Vad smakar ni? Vad känner ni? Vad hör ni?
Skriv en beskrivande text om det. Enskilt eller tillsammans denna gång.



Praktiska arbetet
Eleverna ska bygga sitt läger. De får en begränsad yta att bygga på. Kanske en
skokartong eller en platta av något slag. Använd lera, blompinnar, tyg mm.
De ska fotografera lägret när det är klart och sätta in bilden i loggboken.



Uppdrag 3
Här är uppdraget att göra en karta av deras ö.
Skeppskamraterna ska med hjälp av symboldokumentet med karttecken göra en karta
uppifrån som visar hur deras ö ser ut. Med stigar, höjder, vatten. Var deras läger finns.
Kartan ska sedan sättas in i loggboken. Gärna med en teckenförklaring.



Destination
Eleverna ska ta ett foto av sig själva (skolfotot). Om det behövs kopiera det i mindre
format. De ska leta rätt på sin destination på världskartan och nåla fast deras foton där.
Vi kommer få en härlig världskarta där vi ser var alla är i Resan.

Ord att arbeta med: latrin, eldstad, paradis, timglas, Fingerlime, turkos nyans, majestätisk,
trädkrona, sjöbusar, näsbränna, vid gott mod, landkrabba.

