Kristendom 1.-2- klasse
Tidspunkt

Emne

August-

Skabelsen

Indhold


september

Klassen hører historien om skabelsen
fra Sigurd fortæller bibelhistorier



Vi ser en lille film om skabelsen



Vi skal tegne den kristne
skabelsesberetning og prøve at skabe
noget selv



Vi undersøger, hvad Gud skabte på
hvilke dage



Klassen skal høre historien om Adam
og Eva, og vi taler om syndefaldet.



Vi skal også tale om, hvem Gud er, og
hvad forskellen er på at tro og vide

Oktober

Det gode



Vi arbejder med emnet ud fra
www.religionsfaget.dk



Vi skal tale om, hvad det gode betyder i
kristendommen, og hvad børnene selv
mener, at det gode er



Vi taler om og tegner, hvordan vi kan
gøre gode gerninger

November

Lignelser



Klassen arbejder med historier fra det
nye- og det gamle testamente.

December

Jul og højtider



Klassen arbejder med Juleevangeliet og
vi taler om, hvordan man kan fejre
julen på forskellige måder

Januar-februar

Kærlighed



Vi arbejder med begreberne Kærlighed
og Næstekærlighed.



Vi skal høre historien om den
barmhjertige samaritan

Marts

Lignelser



Klassen arbejder med historier fra det
nye- og det gamle testamente.

April

Påske og højtider



Vi skal tale om, hvorfor vi holder påske
og høre om Jesu død (Sigurd fortæller
bibelhistorier)



Vi taler om, hvordan man kan fejre
påsken.

Maj-juni

Venskab



Vi arbejder med venskab og tilgivelse

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.

