Kristendom 2. klasse 17/18
UGER
Uge 33-41

TEMA

MATERIALER

Bibelske personer og deres
handlinger:
Personer

Jomfru Maria og Jesus
Her kan du læse om Bibelens personer. Du
kan læse om de første mennesker på Jorden,
om profeterne og kongerne. Du kan også
læse om Jesus, hans forældre og venner. Du
kan læse, hvordan menneskerne i Bibelen er i
familie med hinanden. Og du kan læse hvad
der var særligt ved hver af dem.






Uge 43-48

kende til centrale fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente
tale med om indholdet af de bibelske
fortællinger
gengive udvalgte bibelske fortællinger
på forskellig vis.
samtale om udvalgte grundbegreber i
kristendommen
kende til udvalgte symboler og
ritualer samt synge og samtale om
salmer og sange.

Dig og mig:
Nogen gange bliver man venner, med dem
man møder.
Når mennesker er sammen, så sker der
forskellige ting. Nogen gange bliver de
venner. Andre gange bliver de uvenner.
Mennesker er forskellige og tænker på
forskellige måder. Derfor er det ikke altid

nemt at være sammen. Man kan være uenige
om, hvad man skal lave. Og hvordan man skal
gøre det.
Her kan du læse om mennesker. Og hvad der
sker, når de er sammen.
 tale med om almene
tilværelsesspørgsmål med brug af
enkle faglige begreber og med en
begyndende bevidsthed om det
religiøse sprog
 samtale om og forholde sig til normer
for samvær
 give udtryk for en begyndende
bevidsthed om, at mennesker lever og
opfatter verden forskelligt afhængigt
af deres kultur og religion.

Uge 49-50

Julen - julebudskabet - jul før og nu

Uge 1-4 og 8-13

Adfærd og relationer:
Dette forløb åbner så småt op for den etiske
tænkning. Elevernes første møde med
etikken tager fat på de helt nære emner som
fx venner og fællesskab. Forløbet lægger op
til samtaler om følelser, og hvordan man
behandler hinanden på den bedste måde.





tale med om almene
tilværelsesspørgsmål med brug af
enkle faglige begreber og med en
begyndende bevidsthed om det
religiøse sprog
samtale om og forholde sig til normer
for samvær
give udtryk for en begyndende
bevidsthed om, at mennesker lever og
opfatter verden forskelligt afhængigt
af deres kultur og religion.

Uge 14-23

Engle:
Engle - hvor kommer engle fra - skytsengle.
Er de sendt og hvad mener vi om ”Bedstemor
er en engel i himlen nu..!” Fællesskab - kan
man være en engel i live her på jorden.Engle i
salmer og sange - Seebach ”Du er min
engel..!”
 samtale om, hvad kirke og kristendom
er
 samtale om udvalgte grundbegreber i
kristendommen
 kende til udvalgte symboler og
ritualer samt synge og samtale om
salmer og sange
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