Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Kristendom
Trinn: 5.
Lærere: Åsmund B. S. Gundersen, Line L. Nilsen, Teresa Thai (spes.ped.)
Periode
Vår

Hovedområde/
Kompetansemål
Kunnskap om kristen tro
og praksis:
Beskrive hovedpunkter i
kristen tro

Læremål

-

(Hele
året)
Fortelle om kirkens
årsrytme og høytider i
lys av frelseshistorien

-

Beskriver og presenterer
sentrale elementer i Den
katolske kirkes tro og lære,
Treenigheten, sakramentene,
trosbekjennelsen og bønnens
betydning i de troendes liv og
Kirkens Tradisjon.
Forteller om Kirkens liturgi,
kristne høytider og ritualer,
helgener og ulike uttrykk for
Maria- og helgenfromhet.

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Arbeidsmåter

Vurderingsformer

Felles gjennom hele året:

Felles gjennom hele året:

VSL kap. 6:
Kirken
Sakramentene
Kirkeåret
De helliges samfunn
- Maria, Kirkens mor

-

-

VSL kap. 2:
Treenighetens mysterium
(VIVO s. 86-87)
Inkarnasjonens
mysterium

-

VIVO s. 148-164:
Kunst i kristendommen
Kirkeåret
Høytider
Sang og musikk

-

Aktiv deltakelse i
planlegging og
gjennomføring messe

-

Prosjekt: Helgener,
sakramenter

Forelesning.
Lesing.
Samtale og diskusjon.
Muntlige øvelser.
Skriftlige oppgaver,
individuelt og i
grupper.
Tegning.
Film.
Nettbaserte oppgaver.
Prosjektoppgaver.
Elevpresentasjoner.

-

Skriftlig og muntlig
underveisvurdering
med tanke på læring
for eleven.
Uformell og formell
vurdering.
Egenvurdering.

Beskrive kirken som
fellesskap, kirkens
oppdrag og kirkens liv

Høst/vår

Utforsker og presenterer
arkitektur, kunst og musikk i Den
katolske kirke, betydning og
bruk. Blir kjent med noen
typiske trekk ved fremstillinger
av Jesus og Maria, helgener og
engler i bildekunsten.

Kunnskap om kristen tro
og praksis:
Fortelle om sentrale
rituelle praksiser og
etiske normer fra noen
religioner og livssyn

Høst

-

Kunnskap om kristen tro
og praksis:
Gjøre rede for Bibelens
oppbygning
Utforske sentrale
fortellinger fra GT og
fortellinger om Jesu liv
og se dem i
sammenheng

-

Forteller om sentrale høytider,
rituelle praksiser, estetiske
uttrykk og etiske normer i noen
andre religioner og livssyn, og
ser likheter og forskjeller.

Tilleggslitteratur:
Liturgi
Helgener
Trosbekjennelsen
Bønn (VIVO s. 88-89)
Kirkens tradisjon
Katolsk arkitektur og
kunst
Hovedvekt: Islam
VIVO s. 166-199
Tilleggslitteratur:
Broene s. 105-131
Andre ressurser

-

Gjør rede for Bibelens
oppbygning og sentrale
fortellinger fra GT, NT og de
deuterokanoniske bøkene.
Blir kjent med noen sentrale
fortellinger om Jesu liv og
frelsesverk og noen fra
apostlenes gjerninger om
hendelser og personer i
urmenigheten.

Film: På tro og Are
(NRK). Spørsmål til
programmet.

-

Lage plakat med
sammenligning av
jødedom, kristendom
og islam.

-

Øve på å slå opp i
Bibelen

-

Tidslinje over den
store bibelfortellingen

-

Svein Tindberg:
Bibelfortellinger for
barn.

Ekstra:
Se litt på jødedom –
sammenligne jødedom,
kristendom og islam
Oversikt i starten av VIVO
Bibelen

-

-

VSL kap. 1:
Bibelen (VIVO s. 98-122)
Hvordan bruke Bibelen?
Oppbygging av Bibelen
Abraham
Josef
Moses
David
VSL kap. 2:
Å stole på Gud

Utforske tekster og
materielle uttrykk som
kilder til kunnskap om
kristendommen

-

Utforske og
sammenligne tekster og
materielle uttrykk som
kilder til kunnskap om
ulike religioner og
livssyn
Hele året

Utforsking av religioner
og livssyn med ulike
metoder:
bruke fagbegreper i
arbeidet med
kristendommen
bruke fagbegreper i
arbeidet med religioner
og livssyn

-

Utforsker ulike bibelske motiver
i kunsten gjennom Den katolske
Kirkes historie, musikk- og
kristen salmeskatt.

VSL kap. 3+4:
Jesus
NT

Henter informasjon fra ulike
kilder i tilegnelse av viktige
fagbegreper i arbeidet med
kristendommen og Den katolske
kirke, samt anvender fagbegrep i
arbeidet med noen religioner og
livssynsyn.

VSL, VIVO, Broene, Bibelen,
andre ressurser.

VSL kap. 5:
Jesus
Apostlene

