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Årsplan for historie 4.-5.klasse Kassebølle Friskole 2019-2020

Undervisningen i Historie følger som udgangspunkt i Clio og bogsystemet Gyldendal Historie
5, 6 og 7. 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

Periode

Tema

Materiale

Mål

August og
september

Lege

Clio - gamle lege

- At lege lege fra
vikingetiden,
middelalderen, sen
enevælde og tale om
hvorfor lege blev
leget.
- Selv at udvikle en
leg til en tidsperiode. At kunne tale om
hvad de forskellige
lege kan fortælle

oktober - november

Osmannerriget

Clio og kopier fra
Historie
bogsystemet
Gyldendal historie
http://historie3-9.gyl
dendal.dk/~/media/K
ultur/Historie/Kopisid
e_28_Historie_6.ash
x

- At få viden omkring
Osmannerriget og
dets historie.
- At bruge Hatice og
hendes viden.
- At læse kilder om
og Osmannerriget og
forholde sig kilde
kritisk.

Efterårsferie
november december

Sygdomme

Clio og kopier fra
Historie
bogstystemet
Gyldendal.

- At kunne tale om
datidens sygdomme
og hvad der blev gjort
for at bekæmpe dem.
- At skrive en historisk
fortælling om en
spedalsk i 1200-tallet.
- At lave en plan der
kan forhindre eller
begrænse en
pestepidemi i en by i
1700-tallet.

december - februar

1.Verdenskrig

og kopier fra

- At få viden om 1.
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Historie
bogstystemet
Gyldendal.

Verdenskrig og de
indblandede parter. - At kende til krigens
opståen og afslutning.
- At læse og høre
vidner om krigen.
- At forholde sig
kildekritisk.

Se ovenfor.

Se ovenfor.

Juleferie
januar - februar

1.Verdenskrig
Vinterferie

februar - marts

Demokratisering
1830-1864

Clio
https://portals.clio.m
e/dk/historie/7-9/em
ner/historiske-temae
r/koen-i-historien/ko
en-gennem-tiden/?k
eeplang=1
Kopier Historie
Gyldendal

- At få viden om
demokratiets
udvikling.
- At få viden om
udviklingen af
ligestilling i DK frem til
i dag.
- At få viden om de
slesvigske krige.

april - maj

Genforeningen

Clio.
Historielab.
https://historielab.dk/
til-undervisningen/fil
m-og-medier/den-so
enderjyske-historiek
anon-ekstra/

- få viden om
afstemningen.
- få en viden om
mindretal og
grænsekonflikter.
- At forholde sig
kildekritisk til kilder og
selv fremstille et
produkt.
- deltagelse i
Genforeningsugen
med en klasse fra
Sydslesvig.

Skrive brev med
elever fra
Sydslesvig.
Genforenings
sange.
maj - juni

Arbejde med i
grupper med
selvvalgt emne.

Peter gennemgår
hvordan man
arbejder med en
projektopgave.
Finde 5 kilder
Anvende kildekritik.
Problemstilling.
Lave et produkt.

- eleverne arbejder
med et delemne og
afprøver
projektopgaven.

Peter Spangtoft Marxen

Kassebølle Friskole

Fremlægge.
Svare på 3
generelle spørgsmål
fra læreren.
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