Lærer Peter Spangtoft Marxen

Kassebølle Friskole 2019-2020.

Årsplan for historie 2.-3.klasse Kassebølle Friskole 2019-2020
Undervisningen i Historie følger som udgangspunkt i Clio og bogsystemet Gyldendal Histore.
Denne årsplan er overordnet og kun vejledende, og der kan forekomme ændringer.
Undervisningen vil stå mål til Fælles Mål: https://www.emu.dk/grundskole/historie
Vi skal lave en del rollespil. (Det betyder at børnene kan lugte lidt af bål, bliver en smule
beskidte. Der bliver også handlet, kriget og forhandlet.) Eleverne møder altid et barn, som
fortæller om sin hverdag og det man oplevede dengang.

Periode

Tema

Materiale

Mål

August - oktober

Stenalderen

dr.skole
https://www.dr.dk/sk
ole/historie/indskolin
g/stenalderen

at få viden om istid,
jæger og
bondestenalderen.

Peter fortæller
grundigt om facts og
kendetegn.
Historien om
drengen Tjavs fra
bondestenalder.
Ereolen Go.
oktober

Bronzealderen

dr.skole
Supplement Clio

at kunne fortælle,
tegne og forklare om
stenalderen
at kunne forstå
hvorfor landbruger
var så afgørende.

at have viden om
hvad bronzealderen
er, dens betydning.

Peter læser
historien oplevet fra
forskellige børn. Alle
læser en af disse
bøger derhjemme. I
kan også bestille
bøger hjem fra
biblioteket. Brug det:
https://ereolengo.dk/
search/ting/phrase.s
ubject%3D%22bron
zealderen%22
Efterårsferie
oktober - november

Bronzealderen
fortsat

december

Min families historie

Ens egen familie.

At kunne bruge
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Clio
https://portals.clio.m
e/dk/historie/3-6/forl
oeb/show-unitplan/?
unit_plan=71e7ccb8
-1a6e-20eb-8660-92
a8a5cf3cc8&is_prev
iew=1

fortællinger af
forældre og
bedsteforældre til at
forstå
velfærdssamfundet
1945-2000-

Clio
Youtube
Børnenes verdens
historie
Vi kører
paralelforløb med
bibelens
fortællinger.

At få generel viden
om de gamle
egypters historie,
religion, hieroglyffer
og kultur.

At kunne genfortælle i
klassen med billeder
og små oplysninger
om ens famlie.

Juleferie
januar - februar

Det gamle Egypten

At kunne skrive
hieroglyffer, kunne
balsamere, leve en
dag i Egypten og
kunne tegne og
genfortælle om det..

Vinterferie
marts - april

Jernalderen.
Vikinger

dr.skole
Peter læser børns
oplevelser af
hverdagen.
Natmus - facts og
rollespil
Ereolen Go

At få en god viden,
interesse og
nysgerrighed om
historien i
jernalderen. Kunne
skrive runer. At kunne
optræde som en rigtig
viking med et vikinge
navn.

april - maj

Genforeningen

Der kommer en tv
serie på dr.
Peter fortæller
historien om
Sydslesvig gennem
en pige Klara fra
bogen “Betyder det
noget?”

- få viden om
afstemningen i 1920..
- få en viden om
mindretal og
grænsekonflikter.
- deltagelse i
Genforeningsugen
med en klasse fra
Sydslesvig.

Skrive brev med
elever fra
Sydslesvig.
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juni

Eleverne skal
arbejde frit og
fremlægge om et
historisk emne vi har
haft i
undervisningen.
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Peter hjælper
eleverne med
materiale og at finde
informationer. Laver
mapper med
materiale.

at man selv kan
fremlægge,
producere en
planche, jeg kan give
viden videre og
forklare historie.

