Årsplan kristendom 2. 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

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 - 35

Antal
lektioner
1+1+1=3
lektioner

Emne/ Tema

Målet for undervisningen

Skabelse
- Skabelsesberetningens 7 dage
- Skabt som menneske
- Syndefaldet

-

-

-

36 -40

1+1+1+1+
1=4
lektioner

41
42
43-46

Emneuge
Efterårsferie
1+1+1+1=
4 lektioner

47-50

1+1+1+1=
4 lektioner

51-52
1-5

6
7
8-10

Juleferie
1+1+1+1
+1 = 5
lektioner

Emneuge
Vinterferie
1+1+1=3
Lektioner

Diakoni
- Hvad er næstekærlighed?
- Vi arbejder med diakoni i praksis og laver vores eget
lille projekt.
- Fortællingen om den barmhjertige samaritaner
- Hvad betyder ”Du skal elske Gud af hele dit hjerte, sjæl
og sind. Og din næste som dig selv.”

-

-

Jeg har
kendskab til
Bibelens
fortælling om
skabelse
Jeg kan beskrive
Bibelens
opgaver til
mennesker
Jeg har
kendskab til
central
begivenhed i
Kristendommen
Jeg kan
udtrykke mig
om
grundbegreber i
kristendommen
Jeg har viden
om kristne
grundbegreber

Gamle testamente historier
- Vi skal arbejde med historier fra Gamle testamente
- Hvad kan historierne fortælle os i dag?

-

Jeg kan genfortælle
udvalgte historier fra
Gamle testamente

Jul
- Hvad skete der i julen?
- Vi skal lære nogle julesalmer at kende
- Vi laver en film om jul/juleevangeliet

-

Jeg kan genkende
kendte julesalmer
Jeg kan genfortælle
central begivenhed i
kristendommen

Kirkens ritualer
Hvad er folkekirkens ritualer?
- Dåb
- Konfirmation
- Bryllup
- Begravelse
Hvad mener folkekirken om de forskellige ritualer

-

Sorg
- Tekster om sorg
- Besøge en bedemand
- Hvad siger bibelen om sorg?

-

-

-

-

-

Jeg har kendskab til
ritualerne i kirken
Jeg kan beskrive
betydningen af dåb,
konfirmation, bryllup
og begravelse
Jeg kan samtale om
livets faser

Jeg kan udtrykke sig
om grundlæggende
tilværelsesspørgsmål
i forhold til den
religiøse dimension

11-13

1+1+1=
3lektioner

Påske
- Hvad skete i påsken?
- Vi skal lave film om påske

-

-

14
15-20

Påskeferie
1+1+1+1+
1=5
lektioner

22-23

24

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

Nye testamente
- Vi skal arbejde med udvalgte beretninger fra Nye
testamente
- Vi taler om de temaer, som beretningerne fortæller om

-

Jeg kan genfortælle
udvalgte historier fra
nye testamente

1+1=2
lektioner

Kristne sange
- Vi skal lære forskellige kristne sange
- Hvad betyder det sangene fortæller

-

Jeg har kendskab til
udvalgte moderne
kristne sange og til
salmer

1+1=2
lektioner

Opsamling
- Hvad har vi lært?
- Hvilke temaer taler kristendommen om

