Reventlow Lille Skole
Årsplan 2019/2020
Kristendom 3. – 4.kl.
Formål:
Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende
tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Bibelske fortællinger: Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger.
Kristendom: Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i
kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Uge
33 - 35
36 - 38

Emne
På sporet af Jesus
På sporet af Jesus
Vi skal arbejde med personer fra Det nye
testamente. Fx kroværten i Betlehem,
rabbineren i Nazaret, Maria Magdalene,
tolderen Zakæus, ypperstepræsten Kajfas
mm. Som skal afsluttes i Maribo
Domkirke og Bangs Have i sep.

39 - 41
42
43- 45
46 – 51
52
1-3
6

På sporet af Jesus
Efterårsferie
Nordisk mytologi
Under overfladen – Myter,
monstre og mennesker
juleferie
Under overfladen – Myter,
monstre og mennesker
Døden(kristne begravelse, sorg,
evigt liv)

7
8 - 12
13

Vinterferie
Salmer der fortæller
Påskeferie

14

Han gik sig over sø og land
Han gik sig over sø og land I dette emne
kommer eleverne til at arbejde med fem
fortællinger fra det nye testamente:
Maria bebudelse, juleevangeliet, Den
barmhjertelige samaritaner, Vandringen
på søen og Påskefortællingen med fokus
på Peters svigt.

15 -17
18 - 19

Han gik sig over sø og land
Symboler
I skal arbejde med de fem kristne
symboler korset, hjertet, duen, fisken og
ankeret. I skal også have fokus på faglig
læsning.

20- 24
25 - 26

Symboler
RLS- games

Metode:
Der bruges samtale som opstart på emner. I digitale forløb bruges der bla, video og billeder til emner. Der
arbejdes individuel og i grupper efeter behov. Der laves kreative egne skabelser i form af billeder og andet.
Evaluering:
Evaluering sker fortrinsvis mundtligt ifbm. med afslutning af emner. I nogle tilfælde sker evaluering løbende
i forløbet. Ved behov gennegås dele af emner igen. Der bruges klassesamtale ved afslutninig af emner for
at afdække læring.

Ret til ændringer forbeholdes
Mvh Tim Kristensen

