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Liv og religion 1 John Rydahl Hent PDF Forlaget skriver: Liv og religion er de to nøgleord til en
nutidig/tidssvarende undervisning i faget kristendomskundskab.

Vægtningen af det livsfilosofiske og etiske aspekt i menneskets tilværelse samt religionernes mangfoldighed
gør kristendomskundskab til et meget bredt orienteret fag med mulighed for tværfagligt samarbejde på stort

set alle fronter.
Liv og religion bygger på kristendomsfagets læseplan og tager udgangspunkt i det centrale kundskabsområde:

Livsfilosofi og etik. Med dette udgangspunkt inddrages bibelske fortællinger, historiske og nutidige
sammenhænge, andre religioner samt kunst og symboler. Der lægges op til elevernes arbejde med centrale

menneskelige grundvilkår, og livsfilosofiske spørgsmål - også i tværfaglig sammenhæng.

Liv og religion 1:

Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål:

Hvad er gud?
Hvad er godt og ondt?

Hvad er glæde?
Hvad er at få og miste?

Hvad er engle?Hvad er fællesskab?

Grundbogen tager udgangspunkt i tekst, tegninger, fotografier og kunstværker.

Illustrationssiden er vægtet højt, og der er et nøje samspil mellem tekst og illustration. Der lægges op til
oplevelse, undren, samtale og fordybelse.

Hjemmesiden er rettet mod både elever og lærere. Eleverne kan hente supplerende opgaver, billeder og
tekster til hvert kapitel samt spil og links.Der vil være en oversigt over elevopgaverne, opdateringer samt

supplerende ideer til undervisningsforløb.. Målgruppe: Fra 7 år
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