Lyd i kirke

Kirkeklokken

Opgave

Kirkeklokken
Har du prøvet at se en kirkeklokke – lytte til en kirkeklokke?
Ved du hvordan, hvornår og hvorfor man ringer med kirkeklokken?
Har du eksperimenteret med at lave din egen kirkeklokke?

Tidsforbrug
30 minutter i kirken
1 time i børnehaven
30 minutter i skoven

Sådan gør du
Ved kirken

1. Ring til kirken og aftal med præsten eller kirketjeneren om de vil:
2. Vise jer kirkeklokken – lade jer høre kirkeklokken – fortælle om
kirkeklokkens slag til signal ved Gudstjeneste, solopgang, bøn osv.
3. Lyt til kirkeklokken udenfor kirken og inde i kirken
Tæl klokkens slag og tal om klokkeslagenes tempo ved de forskellige signaler.
4. Sæt jer på kirkebænkene og læs fortællingen: Oldefar og kirkeklokken.

I børnehaven:
1. Lav jeres egen kirkeklokke. Eksperimenter med forskelligt materiale. Hvad giver den bedste
klang? Prøv f.eks. at lave en klokke af en spand, et reb og en tennisbold. Og lav derefter en
klokke af en gryde – et reb og en ske. Lad børnene selv finde andre materialer lav så mange
forskellige klokker I har lyst til.
2. Hæng den bedste klokke op i gyngestativet på legepladsen. Lær at ringe med klokken.
Benyt de ringe signaler I hørte i kirken.
3. Lav en genkendelses / signal leg. Når jeg ringer sådan med klokken hvad betyder det så?
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Opgave

I skoven:
Find et stort løvtræ med en solid gren. Bind et solidt 3 meters reb i grenen.
Sæt jer under træet og fortæl historien om Oldefar og kirkeklokken igen.
Dramatiser nu fortællingen. Lad rebet i træet være kirkeklokkens reb. Lad børnene på skift gynge
frem og tilbage i rebet.
Tag rebet med hjem, når I forlader skoven.

Hvad kræver det af forberedelse







Aftal med præsten eller kirketjeneren at I må komme i kirken og se og evt. høre
kirkeklokken.
Print baggrundsarket: Kirkeklokken
Print arbejdsarket: Fortælling Oldefar og kirkeklokken
Print arbejdsarket: Lav din egen kirkeklokke
Skaf en spand – et reb – en tennisbold – en gammel gryde – et reb – en spiseske – et bor.
Skaf et solidt 3 meters reb til turen i skoven

Pædagogiske læreplaner
Sociale kompetencer, personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier, Krop og
bevægelse.

