Årsplan for mellemste klasse, historie 2012/2013
2 lektioner pr. uge

Tværfaglighed
Fagene historie og kristendomskundskab vil indgå i tværfagligt samarbejde hele skoleåret

Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 - Historie, trinmål efter 6. klassetrin
Historie, trinmål efter 6. klassetrin
Periode
Uge 33-40
(34 - temauge,
38 kanotur, 41 ø-lejrskole, 42 efterårsferie)

Emne/aktivitet
Middelalder








Absalon
Heksebrændinger
Den sorte død
Hansestæderne
Margrethe 1
Valdemar Atterdag
Kalmarunionen

Aktivitet
 Kildekritik
 Læse romanen "Heksefeber"
 Arbejde på internettet

Mål
Trinmål efter 6. klassetrin
Udviklings- og sammenhængsforståelse








Litteratur

fortælle om magtforholdet mellem konge
og kirke i Danmark
fortælle om mødet mellem europæerne
og andre folk og forklare magtforholdene
kunne påvise udenlandsk indflydelse på
udviklingen i Danmark på
erhvervsmæssige og kulturelle områder
gengive eksempler på dansk indflydelse i
udlandet og karakterisere mødet mellem
dansk og fremmed kultur
fortælle om kendte danske kvinder og
mænd og vurdere, om deres indsats kan

Evaluering
 Samtale og diskussion på
klassen
 Oplæg
 Skriftlige opgaver
 Historiske fortællinger
 Drama
 Produkter






Uge 43-47

Ind i historien - Danmark og
verden 2
Hit med historien - Grundbog til
4. klasse
Historie 4
Heksefeber - Leif Esper Andersen
http://www.historiefaget.dk

Lille Lucifer
Aktivitet
 Vi vil kortlægge Lille Lucifers rejse
rundt i Danmark, og danne et
overblik over de historiske
personer han møder på sin vej.
 Fremlægge om historisk person
fra romanen
Litteratur
 Lille Lucifer, Bent Haller
 http://www.historiefaget.dk

Uge 48-51
(52 - juleferie)



Kronologisk overblik



Jul i gamle dage
Traditioner

Aktivitet
 Lave valgfri produkt om julens
historie
 Krybbespil
Litteratur
 http://www.historiefaget.dk

beskrive, hvorledes Danmarks historie
indgår i samspil med verden udenfor
kende betegnelser for tidsepoker og
kunne placere dem i en absolut
kronologisk sammenhæng.

Fortolkning og formidling




Jul



spores i dag
beskrive samspillet mellem den enkelte,
grupper og det nationale fællesskab i et
udviklingsperspektiv.



formulere enkle historiske
problemstillinger og diskutere forskellige
tolkninger af fortiden
anvende kildekritiske begreber og
diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden
kan beskrives
selv formulere historiske fortællinger og
selv etablere historiske scenarier på
baggrund af erhvervet viden.

Uge 1-6
(7 - vinterferie)

Vikingetid
 Vikingetidens samfund
 Hedeby
 Togter og handel
 Konger
Aktivitet
 Vikingeværksted
 Kildekritik
 Læse romanen "Træl og Fri"
Litteratur
 Stormænd og konger - Ind i
Historien
 I vikingernes fodspor - Ind i
Historien
 Historie 4
 Ind i historien - Danmark og
Verden 1
 Hit med Historien - Grundbog til
4. klasse
 Hit med Historien - Grundbog til
6. klasse
 I lære som viking
 Vikingernes verden
 Træl og Fri - Leif Esper Andersen
 http://www.historiefaget.dk

Uge 8-12
(13 - påskeferie)

Grækenland i oldtiden
 Hverdagen i det gamle
Grækenland
 Udgravninger
 Troja
 Hverdag og handel




Krig og krigere
Demokratiets fødsel

Aktivitet
 Kildekritik
 Historisk fortælling
 Film
Litteratur
 Grækerne og Troja
 Det gamle Grækenland
 De guddommelige Grækere Vanvittig viden

Uge 14-17

Romerriget
 Roms grundlæggelse
 Dagligdagen i Rom
 Forum
 Pompeji
 Håndværk
 De romerske kejsere
 Det romerske militær
 Germanerene
Aktivitet
 Kildekritik
 Dukketeater
Litteratur
 Historie 4
 Hit med Historien - Grundbog til
6. klasse
 Romerske kejsere


Uge 18

Romerne og Pomoeji

Lille projektopgave

(19 - kr.
himmelfartsdag)
Uge 20-26

Grønlands historie
 Undersøgelse af Grønlands
historie fra vikingetiden til nu

Ret til ændringer forbeholdes

Kanonpunkter skoleåret 2010/2011 3-6
klasse
 Tutankhamon
 Colombus

Folkeskolens historiekanon

Kanonpunkter 2011/2012 3-5 klasse





Ertebøllekulturen
Solvognen
Absalon
Christian IV

Kanonpunkter 2012/2013 4-6 klasse





Kejser Augustus
Jellingstenen
Absalon
Kalmarunionen

