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Noas ark

Opgave

Noas ark - Dansk
Dette er et tværfagligt forløb bestående af fagene dansk, billedkunst, kristendom samt natur/teknologi. Det
kan sættes sammen som man har lyst. Der er et arbejdsark for hvert fag, men flere af opgaverne hænger
sammen.
Mål for Dansk
Kompentencemål

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte
situationer

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof
Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om
sammenhæng mellem skrift og billede
Eleven har viden om enkle præsentationsformer

Tidsforbrug

8 lektioner

Sådan gør du
Sæt skilte på dyrene og de andre ting som er på 3D modellen:


Elverne skriver på små papskilte navnet på det dyr, de mennesker og ting som de har lavet i
billedkunst.

Skriveopgave 1:


Eleverne skal kunne lave en genfortælling af Noas ark
o Skriv eventuelt nogle nøgleord op eller print arbejdsarket med nøgleordene på og giv det til
eleverne.
o Elverne laver et billede som passer til historien.

Skriveopgave 2:


Skriv om godt og ondt
o Elverne skal vælge at skrive om enten godt eller ondt.
o Elverne laver et billede som passer til beskrivelsen

Beskriv et dyr:



Vælg et dyr og lav en beskrivelse af dyret
Hæng beskrivelserne op og se/læs hinandens beskrivelser

Hvad kræver det af forberedelse
Sæt skilte på dyrene og de andre ting som er på 3D modellen:


Små papskilte og gerne sorte tuscher

Bibelske fortællinger

Noas ark

Skriveopgave 1:




Print arbejdsarket til skriveopgave 1
Print nøgleordsarket til de elever som skal have hjælp
Skaf skrive- og farvemateriale

Skriveopgave 2:



Print arbejdsarket til skriveopgave 2
Skaf skrive- og farvemateriale

Beskriv et dyr:
Uden PC:



Print skabelonen til dyrebeskrivelsen
Lån bøger omkring de forskellige dyr

Med PC:




Skriv adresserne ned på de hjemmesider de kan bruge
o Fx danskedyr.dk og verdensdyr.dk
Vis dem hvordan de kan få let tekst samt læs højt
Sørg for alle har skabelonen de skal udfylde.
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