SIKKEN EN VOLDSOM
TRÆNGSEL OG ALARM
0. – 2. klasse
Lærervejledning
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Skoletjenesten på ROMU
www.romu.dk/undervisning

Sikken voldsom trængsel og alarm
Klassetrin

0. – 2. klasse

Varighed

50 minutter

Fag

Børnehaveklassen, historie, dansk og matematik

Pris

600 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre og Roskilde Kommuner. Jf. aftale om gratis undervisning

Perioder

Forløbet tilbydes mandag til fredag fra 26. november til 20. december 2018 kl. 9, kl.
10.00 og kl. 11.00.

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØBET:
Sikken voldsom trængsel og alarm… Der er travlt med forberedelserne op til jul. Købmandsgården
bugner med varer og butikken er pyntet op til jul. Der dufter af krydderier, og købmanden og de
ansatte har travlt med at betjene kunderne. Kunderne køber krydderier, frugt og andre gode sager, som kun bruges i forbindelse med julen.
I dette forløb sætter vi fokus på indkøbs julen, og hvordan livet var i en købmandsgård i byerne.
Eleverne får selv mulighed for at være købmænd og kunder.
Forløbet differentieres i forhold til klassetrinet.
Kompetencemål, Færdigheds- og vidensområde samt pædagogiske læreplaner:
Fælles Mål:
Børnehaveklassen – kompetencemål: Sprog.
 Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Børnehaveklassen – kompetencemål: Matematisk opmærksomhed.
 Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.
Historie – kompetencemål: Kronologi og sammenhæng.
 Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Dansk – kompetencemål: Fortolkning
 Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Matematik – kompetencemål: matematiske kompetencer.
 Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.
Matematik – kompetencemål: Tal og algebra
 Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.
Faglige læringsmål
Børnehaveklassen
 Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig.
 Eleven kan lytte til en mundtlig fortælling og uddrage mening.
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leven kan bestemme antal i hverdagssituationer.
Eleven kan udregne små regnehistorier bygget på hverdagssituationer.

Historie
 Eleven opnår kendskab til forskellige levevilkår og måder at fremstille og sælge varer på før
og nu.
 Eleven får kendskab til fællesskaber omkring 1900.
Dansk
 Eleven kan følge indholdet i en mundtlig fortælling.
 Eleven kan tale om og forholde sig til teksters tema i kendte julesange.
 Eleven kan sammenligne sin egen tolkning af kendte julesange med andres fremstillinger.
(4. klassetrin)
Matematik
 Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal.
 Eleven kan bruge matematik og regning i hverdagssituationer.
 Eleven kan besvare enkelte matematiske spørgsmål
BOOKING:
Forløbet ”Sikken voldsom trængsel og alarm” kan bookes på:
E booking@romu.dk - eller på - T 51 70 70 71
Du kan læse mere om ROMU´s skoletjeneste på www.romu.dk/undervisning
Her kan du også finde oplysninger om hvilke skoler, der kan benytte sig af tilbuddet om gratis undervisning, samt se de mange andre undervisningsforløb vi tilbyder.
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