Kristendom 2. - 3. klasse
Tidspunkt

Emne

August-

Hvad er tro?

Indhold


september

Vi arbejder med emnet ud fra bogen
”Liv og religion”

Oktober-

Bibeleventyr for alle

november

sanser



Vi får besøg af Susanne Tidemann tre
mandage. Susanne er uddannet
bibeleventyrformidler.



Vi får fortalt bibelske fortæller fra det
gamle testamente gennem rollespil,
trylleri, rap, fagter og huskeord

December

Højtider



Vi skal både tale om kristne højtider og
om højtider i andre religioner.

Januar-februar

Islam



Religionsfaget.dk



Vi arbejder med emnet ud fra
religionsfaget.dk



Klassen undersøger bl.a. følgende:
Hvilke vigtige personer findes i islam?
Hvilke højtider findes i islam? Hvad har
islam til fælles med kristendommen, og
hvordan adskiller de to religioner sig
fra hinanden?

Marts-april

Jesus



Eleverne undersøger, hvem Jesus var,
og hvilken betydning hans liv og
gerninger havde.



Klassen læser lignelser på
religionsfaget.dk og laver små
teaterstykker ud fra historierne.



Eleverne laver en personkarakteristik
af Jesus

maj

Pinse



Klassen arbejder med emnet ud fra
religionsfaget.dk

Juni

Sankthans



Klassen læser om Sankthans og laver
små aktiviteter og lege ud fra emnet.



Religionsfaget.dk

Børnene får en religionsmappe til kopier og lignende. Vi arbejder især med tekster, opgaver
og aktiviteter fra Liv og religion 2, Liv og religion 3 samt religionsfaget.dk. I arbejdet med
sidstnævnte bruger eleverne skolens Ipads.
Der kan komme ændringer undervejs i løbet af året.
Undervisningen vil bl.a. tage udgangspunkt i Fælles mål for faget kristendomskundskab –efter
3. kl. (Fælles mål har kun fastsat mål i kristendomskundskab efter 3.- 6. - og 9. kl.)
Undervisningen leder mod de tre overordnede kompetencemål:
Livsfilosofi og etik - Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra
grundlæggende tilværelsesspørgsmå l 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
Jeg sætter derudover løbende mål for hvert emne.
Miriam

