Lyd i kirken

Kirkeklokke

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?

Mål for Musik og Natur/teknologi
Kompetencemål
Musik
Natur/teknologi

Færdighedsmål
Musik
Natur/teknologi

Vidensmål
Musik

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres
spørgsmål
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller
Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder
digitale medier
Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Eleven har viden om klangkilder

Natur/teknologi

Tidsforbrug

Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Eleven har viden om enkle mekanismer
Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater

1 lektion i kirken
1 – 2 lektioner i skolen

Sådan gør du
Ved kirken




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

I skolen:








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. Lav derefter en klokke af en
gryde – et reb og en ske.
Lad eleverne selv finde andre materialer. Lav så mange forskellige klokker I har lyst til.
Hæng den bedste klokke op i gyngestativet i skolegården.
Lær at ringe med klokken. Benyt de ringesignaler I hørte i kirken.
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Kirkeklokke

Opgave

Hvad kræver det af forberedelse






Aftal med præsten eller kirketjeneren, at I må komme i kirken og se og evt. høre kirkeklokken.
Læs baggrundsarket ”Kirkeklokken”
Print arbejdsarket ”Fortælling Oldefar og kirkeklokken ”
Print arbejdsarket ”Lav din egen kirkeklokke”
Skaf materialer til at lave klokker af fx en spand – et reb – en tennisbold – en gammel gryde – et reb
– en spiseske – et bor.

