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Kristendom

2018 – 2019

Årstrinn: 1.trinn
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Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf:
23 29 25 00

Kompetansemål

Tidspunkt

Tema/Innhold

Lærestoff

Arbeidsmåter

Vurdering

Bibel og åpenbaring
- Fortelle om innholdet i
sentrale tekster fra 1. og 2.
Mosebok og Profetene i Det
gamle testamente

Uke 35-36
Uke 37-38
Uke 43

Skapelsesberetningen Veien, sannheten og livet Lese historier fra Det gamle Gjennomgående
Noahs ark
Barnebibel
testamentet
for alle temaer:
David og Goliat
Gruppearbeid, fargelegge
skapelsen fra 1.- 7. dag
Lage fellesbilde Noahs ark,
tegne dyr. (Tverrfaglig med
kunst og håndverk)

- Fortelle og samtale om
innholdet i sentrale tekster fra
evangelienes fremstilling av
Jesu liv og virke

Uke 49-51
Uke 1

Juleevangeliet
Jesus blir fremstilt i
templet
Jesus som barn
Jesus velsigner barna
Sakkeus
Palmesøndag og den
stille uke

Uke 2
Uke 2
Uke 42
Uke 14

Veien, sannheten og livet Lese fortellinger fra Det nye
Barnebibel
testamentet
Silkebok (arbeidsbok)
Feire messe før jul, se
bibelspill om juleevangeliet
Feire Kyndelsmesse
Samtale i full klasse, og
gruppesamtale om det som
er blitt lest, svare på
spørsmål
Tegne/fargelegge fra
fortellingene

- Lærers
løpende
observasjoner
og vurdering av
elever i
klasseromsundervisning

- Fortelle om innholdet i
sentrale tekster fra Apostlenes
gjerninger

Uke 21
Uke 22

Kristi Himmelfart
Pinsen

Veien, sannheten og livet Lese fra Det nye
Barnebibel
testamente
Samtale om det som er blitt
lest, svare på spørsmål
Skrive og tegne i boken

- Observasjon av
engasjement og
deltakelse i ulike
aktiviteter

Uke 22

Pinsen

Barnebibel
Silkeboken

Lese om Pinsen i
barnebibelen
Samtale om det som er blitt
lest, svare på spørsmål
Skrive og tegne fra
fortellingene

- Egenvurdering:
Gjennomgang av
silkeboka før jul
og sommerferie

- Finne spor av
Uke 15-18
kristendommens historie i
lokalmiljøet og i distriktet og
presentere dette på ulike måter Uke 39

St. Olav kirke
Gamle Aker kirke
St. Joseph kirke
St.Olavs relikvie

Turer

Besøke St. Olav kirke
og Gamle Aker kirke
Se på armen med St.Olavs
relikvie og snakke om
denne.

- Gjenkjenne fremstillinger av
Uke 39
Kirken i kunsten og elementer i Hele året
kirkerommet

Kirkerommet
glassmaleriene
tabernakel, alter,
døpefont

Barnas egen bok om
Messen

Besøke St. Joseph kirke
Bli kjent med de ulike
symbolene i kirken
Gå korsveien i fastetiden
Se på glassmaleriene som
fremstiller Jesu liv
Se på glassmaleriene i St.
Olav, lære om helgenene
som er avbildet.
Bruke kart og finne
forskjellige ting i kirken.

Messen

Barnas bønnebok
Barnas egen bok om
Messen

Delta i messefeiringen
sammen med de andre
klassene på

Kirken
- Fortelle om Kirkens tilblivelse

Liturgisk liv
- Kjenne til messens gang, det Messefeiring
liturgiske år og fester, og delta i en gang i
skolens regelmessige bønnemåneden

og messeliv

- Gjøre bruk av tradisjoner og
kunstneriske uttrykk knyttet til
kirkeåret

Adventstiden
Uke 10
Uke 15

Adventstiden
Julefeiring
Fasten
Påsken

Silkeboken

småskoletrinnet,
Ministrere, lage forbønner

De gylne dagene,
Jessetreet
Barnebibel
Julekrybben

Lese fra Julekrybben i
adventsstunden, henge opp
tegning på «Jessetreet»

Barnas egen bok om
Messen
- Kjenne til kristen
salmetradisjon og et utvalg
sanger, også samiske

Hele året

Adventsamlinger i klassen
og i kirken

Kristen sang- og
salmetradisjon

Adoremus
Barnas salmebok
Lov Herren
Internett

Lære utenat et utvalg
sanger og salmer, med
hovedfokus på de salmene
som hører til messene på
skolen.

Kjenne til at mennesket er
Hele året
skapt i Guds bilde og samtale
om hvilke konsekvenser det får
for vårt forhold til oss selv og til
hverandre og for
menneskeverdet

Bibelske normer for
rett og galt

Veien, sannheten og livet Samle inn penger til NUK's
NUK's adventsaksjon
adventsaksjon og Caritas
Caritas fasteaksjon
fasteaksjon bl.a under
klassens juleavslutning

Gjengi gjensidighetsregelen
Uke 3
(det dobbelte kjærlighetsbudet)
og Jesu nye bud, og vise evne Uke 4
til å gjøre bruk av disse i
praksis

Jesus velger de første Barnebibel
disiplene
Veien, sannheten og livet
Silkeboken
Den barmhjertige
samaritan

Høre om hvordan Jesus
valgte noen av disiplene.
Tenke over hvordan vi
velger vennene våre.
Lage rollespill om historien
om den barmhjertige
samaritan.

Samtale om bønn og gjøre bruk Hele året
av ulike bønner og
bønneformer

Korsets tegn
Fader vår
Hill deg Maria
Kjære Gud ta hånden
min

Starte hver dag med
morgensamling
Lære bønner utenat
Holde rosenkransandakt i
oktober og mai

Livet i Kristus

En liten katolsk bønnebok
Barnas egen bok om
Rosenkransen
Rosenkransen

Velsign vårt hus
Rosenkransen
Fortelle om viktige hendelser i
Marias liv, og samtale om
hennes rolle i Kirkens og i vårt
liv

Hele året
Uke 36
Uke 13
Uke 49-51

Gjøre bruk av rosenkransen

Lytte til fortellingen om noen
sentrale helgener, og samtale
om hvordan disse viser oss
ulike sider ved det kristne livet

Uke 41-44
(Oktober og
mai)

Uke 36
Uke 39
Uke 41
Uke 42
Uke 46
Uke 49
Uke 50
Uke 20
Uke 39
Hele året

Mariafester:
Jomfru Marias fødsel
08.09
Herrens bebudelse
25.03
Advent

Veien, sannheten og livet
De gylne dagene
Barnas egen bok om
Rosenkransen
Barnebibel
Julekrybben

Lære Hill deg Maria, tenne
lys ved Mariaalteret i kirken
Høre fortellinger om Maria
Tegne og skrive i silkeboken

Rosenkransen

Barnas egen bok om
Rosenkransen

Holde rosenkransandakt i
St.Josef i oktober og mai.
Tegne rosenkrans i
silkeboken
Telle opp riktig antall perler

Helgenfester:
St.Therese av Lisieux
(01.10)
Den hellige Frans
(04.10)
Erkeengelen Mikael
(29.09)
St. Sunniva
St. Martin (11.11)
St. Nikolas (06.12)
Sta Lucia (13.12)
St Hallvard (14.05)
St.Olav (29.07)
Jomfru Maria

Barnas egen bok om
Helgener

Høre fortellinger om
helgener:
Historien om St. Mikael og
St. Georg
Historien om St. Sunniva på
skolens dag (15.10)
Arbeide i silkeboken
Feire Nikolas-messe
Feire Lucia
Historien om St.Hallvard
Se på og fargelegge Oslos
byvåpen
Høre historien om St.Olav

Etiske leveregler og
verdier

Vivo grunnbok
Vivo fortellingsbok

Samtaler og
gruppediskusjoner

Livet på jorda
Vennskap

Vivo grunnbok
Vivo fortellingsbok

Se på satellittfoto av
jordkloden

Filosofi og samtale
Samtale om hva filosofi er,
betydningen av å stille
spørsmål og betydningen av å
undre seg

Uke 23-24

Uttrykke tanker om livet, tap og Uke 23-24
sorg, godt og ondt og gi
Hele året

respons på andres tanker

Følelser

Zippys venner

Sette ord på tanker om livet
på jorda
Samtale om menneskelivet

Bibelen

Lage familiehus og
presentere familien sin ved
å vise bilder og fortelle
Markere Hanukka
(jødedom), Id (Islam), Divali
Hinduisme)og Vulan
(Buddhisme)

Samtale om familieskikker i
hverdag og høytid på tvers av
religioner og livssyn

Hele året
Uke 36-38
Uke 1-2

Føre en enkel dialog om
samvittighet, etiske leveregler
og verdier

Hele året

Bibelen
Vivo fortellingsbok
Zippys venner

Samtaler om følelser og
trening i sosial kompetanse
Lesing av sosiale historier

Samtale om respekt og
Hele året
toleranse og motvirke mobbing
i praksis

Vivo fortellingsbok
Zippys venner

Samtaler om følelser og
øving i sosial kompetanse
Lesing av sosiale historier

Barns rettigheter
Internett

Fortelle om barns
rettigheter
Lese, løse oppgaver og
spille spill på:
http://www.fn-filuren.no/

Bruke FNs barnekonvensjon for Uke 43
å forstå barns rettigheter og
likeverd og kunne finne
eksempler i mediene og ved
bruke av internett

Familien
Den hellige familien

FN-dagen (24.10)
FNs barnekonvensjon
Digitale ferdigheter

Andre religioner og livssyn
Jødedom
Fortelle om liv og virke til
Moses, åpenbaringen av
Toraen og innholdet i sentrale
deler av Toraen

Uke 47
Uke 47
Uke 48
Uke 48

Moses i sivet
Vivo 1-2
De ti landeplager
Vivo fortellingsbok
Utvandringen fra Egypt Barnebibel
Synagogen og Toraen

Lese historiene om Moses
Fortelle om synagoger, vise
bilder av synagoger
Fargelegge tegning av en

synagoge og en Tora
Islam
Fortelle om profeten
Uke 5-6
Muhammeds liv, åpenbaringen
av Koranen og innholdet i deler
av Koranen

Profeten Muhammed

Vivo
Vivo fortellingsbok

Høre fortellingen om
Muhammed som mottar
åpenbaringer fra Gud

Samtale om islam og hvordan
religiøs praksis kommer tl
uttrykk gjennom leveregler,
bønn, Koran-lesing, matregler
og høytider

Moskeen
Koranen
Matregler

Vivo
Vivo fortellingsbok

Se bilder av en moské
Samtale om det som
foregår i en moské
Samtale om matregler i
Islam

Vivo
Vivo fortellingsbok

Se på bilder, lage egne
tegninger
Fargelegge et bilde av en
moske

Uke 5-6

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk Uke 5-6
av estetiske uttrykk knyttet til
islam

Hinduisme
Fortelle om en av hinduismens
guder og gudinner

Uke 7-9

Hinduismens guder og Vivo
gudinner
Vivo fortellingsbok

Høre fortellinger om Shiva
og Parvati
Høre fortellingen om
Ganesha
Tegne Shiva, Parvati og
Ganesha

Samtale om hinduismen og
hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom
leveregler, puja, matregler og
høytider

Uke 7-9

Hindutempel
Leveregler

Vivo
Vivo fortellingsbok

Se bilder av hindutempler,
tegne tempel
Fargelegge bilde av et
tempel

Uke 11-12

Buddha

Vivo

Høre om prinsen som ble

Buddhismen
Fortelle om Siddartha

Gauthamas liv og oppvåkning
som Buddha

Samtale om buddhismen og
Uke 11-12
hvordan religiøs praksis
kommer til uttrykk gjennom
leveregler, bønn, meditasjon og
høytider

Vivo fortellingsbok

en Buddha
Høre om Buddha og svanen
Tegne Buddha under
fikentreet

Buddhistisk tempel
Buddhas leveregler

Vivo grunnbok
Vivo fortellingsbok

Se på bilder av et
buddhistisk tempel
Fargelegge et bilde av et
tempel
Se på bilde av tempelet i
Jessheim
Samtale om meditasjon, og
en felles meditasjonsstund i
klasserommet

Navnefester
Konfirmasjon

Vivo grunnbok

Lese fra Vivo grunnbok

Livssyn
Samtale om hvordan
Uke 19
livssynshumanisme kommer til
uttrykk gjennom levereregler og
seremonier

