Årsplan historie 5./6.kl 2021-2022. Lærer Peter Spangtoft Marxen. Kassebølle Friskole.
Årsplanen er kun vejledende. Jeg bruger dele af årsplanen fra Clio:
https://portals.clio.me/dk/historie/3-6/forloeb/aarsplaner/aarsplan-6-klasse/ og denne
https://portals.clio.me/dk/historie/3-6/forloeb/aarsplaner/aarsplan-5-klasse/

Se årsplanen: Som supplement til Clio vil jeg bruge bogen Ind i Historien 2 med spørgsmål.

Måned

Forløb

Materiale

Læringsmål

August-okt
ober

Myter

Clio årsplanerne.

· Jeg kan lave en historie om en myte på min
skole og præsentere den for andre.
· Jeg kan diskutere forskellige myter og
argumentere for og imod, at de er sande.
· Jeg kan læse og fortælle om forskellige
myter.

Middelal
deren

Clio
Ind i Historien.

· Jeg kan fortælle om middelalderen i
Danmark.

Filmen Arn

· Jeg kan forklare Kalmarunionens baggrund
og udvikling.

Filmen Margrete den 1.

· Jeg kan tale om Kalmarunionen.
· Jeg kan bruge min viden til at lave en
historisk fortælling om en begivenhed i
middelalderen.

Novemberdecember

USA´s
historie.

Mødet med en ny verden.

· Jeg kan fortælle om Christoffer Columbus.

Peter finder materiale om USA´s
historie, vi vil bruge en del youtube
videoer og

· Jeg kan skrive historiske fortællinger med
udgangspunkt i min viden om
opdagelsesrejser.

Dele af dette forløb vil blive brugt:

· Jeg kan diskutere, hvilken betydning
opdagelsesrejserne fik for både folk i Europa
og den oprindelige befolkning.

https://portals.clio.me/dk/historie/7- · Jeg kan indhente viden om og beskrive
9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan mødet mellem europæerne og de oprindelige
=d5cfa2f2-dc20-deee-8ec6-c8a784 folk i Amerika.
b1d295&cHash=630258eb85fedbf
793c66c7dd951cbf4

Januar-mar
ts

Transport og teknologi

· Jeg kan tale om opfindelser inden for
transport og om deres historiske baggrund.
· Jeg kan diskutere muligheder og
udfordringer ved nye opfindelser.
· Jeg kan lave modeller, som viser, hvordan
vigtige teknologiske opfindelser i tidsperioden
1660-1920 virkede.

April-

Det der gjorde en forskel

juni

Jeg kan arbejde selvstændig med et delemne
indenfor transport og teknologi.
Finde oplysninger.
Disponere min tid og lave logbog.
Skrive to problemstillinger.
Lave et produkt.
Holde en fremlæggelse gerne med invitation
af forældrene.

Pigen
fra
Venedig

· Jeg kan fortælle om Europa og Asien i
middelalderen.
· Jeg kan deltage i rollespil om middelalderen
og diskutere, hvad det lærte mig.
· Jeg kan lave en lydfortælling om
middelalderen.

