Årsplan fortælling 2./3.kl 2022-2023
Undervisning i faget fortælling lægger sig op ad faget historie. Til de emner vi skal
gennemgå i historie, vil jeg finde nogle personlige fortællinger på ereolen: Tjavs på jagt
https://ereolengo.dk/ting/object/870970-basis%3A52410312. Her er Historien. Oldtiden.
https://ereolengo.dk/ting/object/870970-basis%3A52631815. Og “Lykke høster korn” Palle
Petersen.https://ereolengo.dk/ting/object/870970-basis%3A52410355
Vi skal gå i dybden med oldtiden. Vi skal også lave rolle spil, som vi også forbereder i
fortlælling og besøge musset. Det blir vildt spændende!
Desuden vil vi se klippene om stenalderen og bronzealderen Historier om Danmark.
https://www.dr.dk/skole/historie/udskoling/tema/historier-om-danmark Vi ser kun filmene.
Museet i Rudkøbing er helt fantastisk. Så jeg håber det kan lade sig gøre at arrangere
forældrekørsel og at museet vil åbne dørene for os. Se og høre en af museets ansatte om
stenalderen på Langeland.
Museet tilbyder Langelands store personligheder med en rundvisning i Rudkøbing by. Derfor
tager vi også en afstikker til nyere tider.
I december dykker vi ned i juleforællingen Hr. Nissen flytter ind, som vi bruger fortælling,
engelsk og historie timerne til i december månede.
Jeg bruger de fantastiske fortællinger om de nordiske guder og sagn.
Årsplanen er kun vejledende.
Fokus ligger på stenalder og bronzealderen, hvad er arkæologi og Rudkøbings/Langelands
oldtid og nyere historie.
Periode

Tema

Materiale

Mål

August - oktober

Stenalderen

Tjavs på jagt
https://ereolengo.dk/
ting/object/870970-b
asis%3A52410312.
Her er Historien.
Oldtiden.
https://ereolengo.dk/
ting/object/870970-b
asis%3A52631815.
Historier i Danmark
dr.dk
https://www.dr.dk/sk
ole/historie/udskolin
g/tema/historier-omdanmark

At kende til Danmarks
oldtid
At kende til oldtiden
på Langeland.
At lære at besøge
museet og få en
masse viden.
At bruge sin fantasi,
indlevelse og
forestillingsevne, når
vi laver rollespil

Børnenes
Danmarkshistorie.
Besøge museet på
Jens Winthers Vej
Efterårsferie
november

december

Langelands store
personigheder
(Hvis materialet ikke
ligger klar på
museets
hjemmeside
udskydes det.)

Hr. Nissen flytter
med - en
julekalenderfortælli
ng

Nyt materiale
kommer på museets
hjemmeside:
https://langelandsm
useum.com/skoletje
neste/

At kende de store
langelanske
personligheder.

Materiale bliver
tilsendt af SYMF
Skole kirke
samarbejdet på
Syd- og Midfyn.
https://www.symf.dk/
4-aktiviteter.html?ca
ction=idetail&itid=31

At kende til folketro,
kristendom,
genstande og
traditioner i Danmark i
forbindelse med
Julen.

https://portals.clio.m
e/dk/historie/3-6/em
ner/historiske-emner
/det-gamle-egypten/
det-gamle-egypten/

At kende til oldtiden i
Ægypten, guder,
hieroglyffer og
faraoer..

“Lykke høster korn”
Palle
Petersen.https://ere
olengo.dk/ting/object
/870970-basis%3A5
2410355

At lære om børn i
oldtiden, årstiderne,
teknologier og
livsforhold.

At kende historien om
Rudkøbing by og
langelands historie.

Juleferie
januar - februar

Ægypten

Vinterferie
februar - april

bronzealderen

“Egtved pigen”
Mette Feldbo
https://ereolengo.dk/
ting/object/870970-b
asis%3A53031218
“Sols dans”. Af Palle
Petersen. Se

ereolen.
Historier i Danmark
dr.skole
https://www.dr.dk/sk
ole/historie/udskolin
g/tema/historier-omdanmark
maj

Arkæologens
arbejde.

https://portals.clio.m
e/dk/historie/3-6/forl
oeb/show-unitplan/?
unit_plan=df87cc04acd3-4292-a649-b9
da95b4eee9&cHash
=f7bbbeffbde7420e3
bf4da97290f52b4

.At kende til hvordan
vi får kendskab til
oldtiden.
Hvordan arbejder
museets med dette?

Et fælles forløb
fortælling og
historie. Gerne
besøg af eller besøg
på museet.
Maj - juni

Jernalderen

“Bjørns landsby”
Palle Petersen
Børnenes
Danmarkshistorie.
dr.skole Historier i
Danmark
https://www.dr.dk/sk
ole/historie/udskolin
g/tema/historier-omdanmark

At få kendskab til
jernalderen.

