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Det antikke Grækenland
Teksterne til Det antikke Grækenland kan sammensættes, så der laves forskellige forløb med forskellige fokuspunkter. Dette skaber mulighed for at tilpasse sværhedsgraden af forløbene, således at der kan undervisningsdifferentieres. F.eks. kan der arbejdes alene med et enkelt af de tre forløb og teksterne hertil, eller der kan sammensættes
spørgsmål fra hvert forløb, således at eleverne kommer omkring alle periodens emner.
Afhængigt af, hvilken sammensætning læreren vælger, vil det være muligt at opfylde
forskellige af de Fælles Forenklede mål. Arbejdes der med opgaver og tekster fra alle
tre forløb, vil det være muligt at komme omkring alle tre kompetenceområder med tilhørende færdigheds-og vidensmål for indskolingen og mellemtrinnet. Vælger læreren i
stedet at arbejde med et enkelt af forløbene med dertil hørende opgaver og tekster, kan
der i stedet fokuseres på enkelte kompetenceområder.

Intro
Vigtige personer
Kompetenceområde: Historiebrug
Inden arbejdet går i gang, forklares begreberne ”demokrati” og ”filosofi”.
Eleverne deles ind i grupper på 3-4 personer og tildeles én af Det antikke Grækenlands
vigtige personer, som de skal arbejde med. Arbejdet munder ud i en fremlæggelse for
resten af klassen som introduktion til det videre arbejde med perioden.
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Forløb A
Daglidag og samfundet
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng. Kildearbejde. Historiebrug
Dagligdag
De græske børn blev undervist indenfor tre områder – hvilke?
Hvad ville det sige at være borger i det antikke Grækenland?
Forklar, hvilke forskelle der var på at være græker i byen og på landet.
Hvorfor var grækerne så afhængige af handel med folk fra andre lande?
Hvordan så livet ud for kvinderne i Det antikke Grækenland?
Hvad kan mønterne fra Det antikke Grækenland fortælle os?
Hvem blev slaver, og hvordan behandlede man dem?
Tegn en tegning af en græker iklædt toga eller kjortel.

Samfundet
Hvilke sportsgrene dyrkede grækerne?
Hvem kunne deltage i det græske demokrati?
Hvorfor var grækerne så stærke i krig?
Lav to rollespil: Det ene skal være en tragedie og det andet en komedie. Opfør rollespillene for resten af klassen.
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Forløb B
Religion
Kompetenceområde: Kildearbejde. Historiebrug
Hvilken rolle spillede guderne i Det antikke Grækenland?
Hvorfor startede guderne, ifølge myten, Den trojanske Krig?
Vælg to af guderne. Lav en tegneserie, der viser, hvad de var guder for.
Vælg én af myterne om de græske guder og lav myten om til et rollespil. Opfør rollespillet for resten af klassen.
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Forløb C
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng. Kildearbejde.
Historie
Hvad var den mørke tidsalder?
Hvorfor udbrød perserkrigene?
Hvad vil det sige, at Athen var et aristokrati?
Hvem var Alexander den Store?
Monumenter
Vælg to af Det antikke Grækenlands monumenter og forbered en fremlæggelse
omkring dem. Fremlæg for resten af klassen. Brug gerne Power Point eller andre medier til at vise klassen monumentet, mens du/I fremlægger.
Kig på fotos af Det antikke Grækenlands monumenter og vælg ét af dem, som du skal
prøve at tegne så præcist som muligt. Hæng tegningerne op i klassen.

FORLAGET MELONI - DEN DIGITALE HISTORIEBOG

