Helle Spring Hansen

Reventlow Lille Skole
Årsplan 2019/20
Kristendom
6. klasse
1.
Formål med faget for det enkelte klassetrin
Der tages udgangspunkt i Fælles Mål.
Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne
opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for
livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.
2.
Arbejdsmetoder og materialer
Alle forløb indeholder mange forskelligartede aktiviteter og aspekter,
hvor eleverne arbejder med faget på forskellige måder og via forskellige
undervisnings-, lærings- og erkendelsesformer. Igennem hele året med
temaer på tværs af forskellige religioner. I forløbene inddrages således
både kristne og andre religioners syn på det pågældende emne, ligesom
der kontinuerligt sammenlignes på tværs af religioner.
Fagportalen: Clio Online og Kristendom dk.
Projekter fra Skoletjenesten SYLF.

Uge

33
34 - 35

Emne
Velkommen tilbage intro til årsplan
Gennemgang af Clio Online
Den nordiske mytologi og
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36
37 - 38
39 - 41

42
43- 44
45 – 51

trosskiftet
Den nordiske mytologi er fyldt med
historier, der forklarer, hvordan
verden hænger sammen. I dette
forløb skal eleverne blive klogere
på myter og guder fra den nordiske
mytologi. Undervejs i forløbet skal
de læse og arbejde med
mindmaps, se film, sammenligne,
diskutere og notere.
Bornholm (skolebyt)
Den nordiske mytologi og
trosskiftet
Fristelser, farer og faldgruber
Et af de centrale temaer i
fortællingen om Odysseus er de
mange fristelser. Odysseus og hans
mandskab møder på rejsen og
deres håndtering heraf. På samme
måde tages fristelsernes dilemma
til behandling i en lang række af
Bibelens fortællinger.
Efterårsferie
Fristelser, farer og faldgruber
Fra hedning til katolik
Forestil dig, at nogen pludselig
bestemmer, at du skal tro på en ny
religion, fordi din religion ikke
længere anses for at være "rigtig".
Sådan har det muligvis været for
mange mennesker, som troede på
den nordiske mytologi i
vikingetiden.
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52 - 1
2-6

7
8 - 11

12- 16
Uge 15: Påskeferie
17- 24

25 - 26
RLS- games

juleferie
Jødedom
Der er ca. 15 millioner mennesker
rundt om i verden, der bekender
sig til den jødiske tro. De fleste bor
i Israel og USA, men der er også ca.
6.000 jøder i Danmark. Men hvad
er en jøde egentlig?
Vinterferie
Islam
For over 1.400 år siden talte Gud til
en mand ved navn Muhammed.
Muhammed fortalte folk, hvad Gud
havde sagt, og der var mange, som
gerne ville høre om Guds ord.
Senere blev Guds ord skrevet ned i
Koranen, som er islams hellige bog.
I dag er islam en af verdens største
religioner.
Salmer, der fortæller
Et møde med den danske salme.
Under overfladen
– Myter, monstre og mennesker. I
projektet Under overfladen skal
eleverne arbejde med forskellige
myter fra hhv. kristen-jødisk,
nordisk og australsk mytologi samt
en enkelt fra folketroen.
Projekter/emner laves færdig.
Oprydning. Evaluering af året
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Evaluering
Alle forløb på Clio Online bliver evalueret digitalt. Desuden gives der
feedback efter hvert projekt.
Jeg arbejder så vidt mulig efter planen, men der kan naturligvis opstå
uforudsete situationer, som gør at det kan blive nødvendigt med mindre
justeringer.
Skrevet af:
Helle Spring Hansen
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