Kristendomen kommer till europa
Vad tror du på? Kan man tvinga någon att tro?
Tror vi på samma, måste vi? vad tror du på?

Syfte: Eleven ska utveckla sina kunskaper och få en inblick i kristendomens historia.
Hur kristendomens framfart skördade offer till hur den ser ut idag.

Ämne
v.46-51

Beskrivning centralt
innehåll

Kunskapskrav

Historia/Religion

Kristendom kommer till Europa
och Sverige. Olika delar av
Kristendom. Kristnas roll i
mellanöstern.

Hi: Eleven visar hur någon av
utvecklingslinjerna har
påverkat vår samtid och
motiverar sitt resonemang med
enkla och till viss del
underbyggda resonemang med
enkla och till viss del
underbyggda hänvisningar till
det förflutna,
Re: Eleven kan beskriva och
föra enkla resonemang om
likheter och skillnader mellan
några religioner.

Fysik

Solsystemet, geocentriskt.

Svenska/Sva

Forska om Kristendomen,
textbearbetning och muntlig
presentation till power point.

Engelska

Arbeta vidare i arbetsbok.

Bild

Symbolik inom Kristendom.

Matematik

Geometri

Eleven ska kunna skriva olika
slags texter med begripligt
innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt
språklig variation. Dessutom
kan eleven förbereda och
genomföra enkla muntliga
redogörelser.

Eleven kan använda
matematiska begrepp i

diskussioner och sätta in dem i
ett sammanhang. Eleven kan
använda matematiska metoder
för att lösa problem och föra
underbyggda matematiska
resonemang kring resultatet.
Hem- och konsumentkunskap

Julbak.

Moderna språk

Ni ska arbeta vidare med
arbetsböckerna.

Idrott och hälsa

Ni ska lära er dans och röra er
till musik.

Slöjd

Garn i alla former.

Bedömning
Aktivitet under lektion
Engelska - lämna in arbetsböcker varje fredag
Idrott och hälsa - bedömning sker under lektion
Svenska - Muntlig presentation med hjälp av power point.
SO NO - prov v.50
Matte - prov

Eleven kan tillaga enkla
måltider och jämföra andra
uppgifter som hör samman
med måltiden, och gör det med
viss anpassning till aktivitetens
krav. I arbetet kan eleven
använda metoder, livsmedel
och redskap på ett i huvudsak
fungerande och säkert sätt.
Eleven kan också ge enkla
omdömen om arbetsprocessen
och resultatet.

Eleven ska anpassa sina
rörelser till musik och dans
efter takt och rytm.

