Årsplan kristendom 1. klasse 2022/2023
Årsplanen: Årsplaner er delt op i uger, men da det kan være svært at sætte præcis tid på de forskellige emner, kan der
være noget der bliver flyttet rundt på, eller som helt vil udgå af årsplanen.
Materialer:
•
•
•
•
•

Bibelen
Kristne børnesange
Materialer fra Foreningen for Kristne Friskoler
Materialer fra Folkekirkens Skoletjeneste
Clio

Arbejdsform:
Vi vil arbejde på flere forskellige måder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af emnet/ teksten – bibelfortælling/ samtale
Gruppearbejde
Sang – sang gennemgang
Drama og rollespil
Fremstilling af skitser, tegninger, tidslinjer, plancher, tegneserie, collager el.
Udflugt
Videoklip/film
Leg

Overordnet målsætning:
Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde
sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Kærlig hilsen
Nanna Forum Lollike – juli 2022

Uge
33

Antal lektioner
1 lektion

34 + 35

1+1=2
lektioner

36

37 + 38

1 lektion

1+1=2
lektioner

Emne/ Tema
Hvad er kristendom?
- Opstart
- Hvad ved vi allerede?
Bibelens fortælling om skabelse + syndefald
- Vi gennemgår udviklingen i skabelsen
- Vi taler om, hvad der er godt og ondt i
verden

Målet for undervisningen

Abraham
- Vi hører historien om Abraham – og
tegner
- Vi taler om at være stamfader og
stamtræer

-

Abraham/ Isak
- Vi hører historien om Isak
- Vi taler om at stole på Gud
- Vi taler om at give det bedste vi har

-

-

-

-

39 +40

1+1=2
lektioner

Vi laver rollespil om Abraham og
Isak

Jakob
- Vi læser teksten om Jakob
- Vi taler om at snyde og derefter blive
tilgivet

-

41
42
43-47

48-50

51-52
1-2

3-5

Emneuge
Efterårsferie
1+1+1+1+1
= 5 lektioner

1+1+1=3
lektioner

Juleferie
1+1=2
lektioner

1+1+1=3
lektioner

Moses
- Vi ser filmen ”Prinsen af Egypten”
- Nyfortolker de 10 bud

-

Jul
- Hvad skete der i julen?
- Vi laver rollespil om julen

-

Bibelens opbygning
- Hvad er forskellen på Det Nye og Gamle
Testamente?
- Hvordan er bibelen bygget op?
- Hvordan slår man op i bibelen?

-

Lignelser i nye testamente
- Hvad er en lignelse?
- Hvilke lignelser fortæller Jesus?
- Vi lytter og arbejder med lignelser

-

-

-

-

Jeg kan tale om Bibelens fortælling
om skabelse
Jeg kan tale om det gode og dårlige
ting i livet
Jeg kan fortælle om Abraham og
hans sønner
Jeg kan forklare, hvad en stamfader
er.
Jeg kan tale om historierne om
Abraham, Isak og Jakob.
Jeg kan fortælle om Abraham og
hans sønner
Jeg kan forklare, hvad en stamfader
er.
Jeg kan tale om historierne om
Abraham, Isak og Jakob.
Jeg kan fortælle om Abraham og
hans sønner
Jeg kan forklare, hvad en stamfader
er.
Jeg kan tale om historierne om
Abraham, Isak og Jakob.

Jeg kan fortælle om Moses og hans
liv
Jeg kan tale om de 10 bud
Jeg kan fortælle beretningen om
julens begivenheder
Jeg kan fortælle centrale
bibelfortælling

Jeg kan beskrive Bibelens
opbyggelse
Jeg kan forstå forskellige på Det
gamle og Det nye testamente
Jeg kan finde enkle udvalgte steder i
Bibelen
Jeg kan beskrive, hvad en lignelse er
Jeg kan reflektere over temaerne i
udvalgte lignelser

6
7
8-9

10-13

14
15-20

21

Emneuge
Vinterferie
1+1+1=3
lektioner

1+1+1+1=4
lektioner

Påskeferie
1+1+1+1+1
+ 1= 6 lektioner

1 = 1 lektioner

22-23

1+1 = 2
lektioner

24

1 = 1 lektioner

Kirken
- Vi besøger en kirke og ser på
indretningen
- Hvad er et alter, døbefont,
prædikestol...?
- Symboler i kirken (kors, hjerte, due,
anker, lys...

-

Påske
- Hvad skete palmesøndag?
- Hvad skete skærtorsdag?
- Hvad skete lang fredag?
- Hvad skete påskedag?

-

Beretninger fra Jesu liv
- Jesus som barn
- Vand til vin
- Stormen på søen
- Vandringen på søen
- Helbredelsen den lamme
- Kvinden ved brønden
- Opvækkelsen af Lazarus
Kristi himmelfartsdag/ Pinse
- Hvad er kristi himmelfartsdag?
- Hvad er pinse?

-

Kristne sange
- Hvad er en kristen sang?
- Hvad fortæller sangene?
Opsamling
- Hvad har vi lært?
- Hvilke temaer taler kristendommen om?

-

-

-

-

-

Jeg kan genkende kristne symboler i
kunst, udsmykning, bygninger
Jeg kan fortælle, hvad centrale
elementer i kirkerummet bruges til

Jeg kan fortælle om indholdet i de
forskellige dage i påsken
Jeg har en forståelse for påsken
vigtighed i kristendommen

Jeg kan beskrive nogle bibelske
beretninger.
Jeg har en forståelse af Jesu virke, da
han vandrede på jorden
Jeg kan sætte forskellige beretninger
ind i en bibelsk sammenhæng

Jeg kan fortælle hvad pinsen handler
om
Jeg kan fortælle noget om, hvad
Bibelen siger Helligånden gør
Jeg har kendskab til moderne kristne
børnesange + salmer

