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Jul i lange baner

Beskrivelse
Hjemme
Inden besøget i kirken taler I om julen. Først om elevernes egne erfaringer og forståelse af julen og dernæst
om, hvorfor julen er en kristen højtid.

Ude
I kirken arbejder eleverne med juleevangeliet. Den tyve meter lange juledug er bredt ud, julekufferten er
pakket med ærkeenglen, æslet og smukke gaver og dragter til juledramaet ligger klar.
Vi skal arbejde med den velkendte julefortælling helt fra bebudelse og til flugten til Egypten. Du vælger, om
eleverne selv skal være med til at dramatisere den eller høre den fortalt med ting fra julekufferten.

Som afrunding vandrer vi langs juledugen. Eleverne skal finde detaljer i billedmylderet, og de skal gøre sig
tanker om, hvad hyrderne, Josef og Maria og Kong Herodes mon har tænkt, sagt eller bedt om.

Hjemme
Lav en opsamling på, hvad eleverne fik ud af besøget.
Lad eleverne lave et julekort til kirken. På forsiden tegner de et billede af noget, som gjorde indtryk på dem
under besøget. Du kan bruge skabelonen under "Lærermaterialer".
På bagsiden skriver de en ting, som de syntes var sjovt/spændende/godt. En ting, som de syntes var
kedeligt/svært, og en ting, som de har lært, altså som de ikke vidste, før de kom på besøg.
Har du mulighed for at scanne postkortene og maile dem til kirken, vil vi værdsætte det som en form for
feedback på besøget.

Formål
Eleverne møder juleevangeliet, og fortællingerne om bebudelsen og barnemordet på tre forskellige måder.
Gennem fortælling med rekvisitter og dukker, gennem dramatisering, hvor de selv medvirker og gennem
vandringen ad den smukke og 20 meter lange juledug, hvor hele julefortællingen vises i billeder set fra oven.
Sted
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive
Undervisningsmateriale
Hent fil
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder
Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf.nr. 23 67 41 77
Gem som PDF

Praktisk information
Udbyder
Skive Kirke
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 3. klasse
Periode

Hele året
Yderligere oplysninger til periode
November-december
Varighed
4 lektioner
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Kulturhistorie og tro
Fag
Kristendom

Kontakt udbyder
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send message to Skive Kirke
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn

Email *
Angiv din email adresse

Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.

Indsend

