LPP i slöjd år 5.
Syfte:
¤ Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,
verktyg och hantverkstekniker.
¤ Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika
begrepp.
¤ Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck.

Konkretisering av syftet:
Du kommer genom att framställa hyllor ges förutsättningar till att nå målen.
¤ Du ska öva dig i att göra en enkel vy placering med mått.
¤ Du ska öva dig i att kapa till ett angivet mått och hyvla en slät yta.
¤ Du ska känna till hur man sätter ihop hörn med spik, skruv och plugg.
¤ Du ska öva dig i att ytbehandla med färg.
¤ Du öva dig i att göra en enkel utvärdering i ord och bild.

Undervisningen kommer att innehålla:
¤ Inspirations material i form av böcker och olika färdiga föremål.
¤ Olika sätt att sätta samman hörn.
¤ Hur du gör en planering med vy placering och material.
¤ Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
¤ Namnen och funktionen på de nya verktyg som krävs för detta arbete.
¤ Hur du gör en enkel utvärdering i ord och bild.

Bedömning:
¤ Du ska visa att du klarar att formge och framställa slöjdföremål i trä utifrån
instruktioner.
¤ Du ska visa att du kan använda rätt verktyg till rätt moment.
¤ Du ska kunna använda verktyg på ett säkert sätt.
¤ Du visar att du kan välja tillvägagångssätt utifrån syfte, kvalitets och miljöaspekter
och motiverar varför.
¤ Du kan utveckla en ide utifrån inspirations materialen.
¤ Du kan bidra med handlings alternativ som leder framåt.
¤ Du kan ge omdömen om din arbetsinsats och hur det har påverkat slutresultatet.
¤ Du ska också kunna tolka ditt slöjdföremåls uttryck genom att i ditt omdöme föra ett
resonemang med kopplingar till färg, form och material.

