HELLIG OVERBEVIST

En KRL-CAP om:
 Tro og trossamfunn
 Okkultisme
 Utrolige fenomener

Du vil få tre skoletimer til å arbeide med denne CAP`en
og du må beregne cirka to timer i lekse.

MÅL

1. Bli kjent med Jehovas Vitner og Mormonkirken som
trossamfunn.
2. Å kjenne til Bahai som trosretning og trossamfunn,
samt erverve seg kunnskaper om troen.
3. Få innsikt i noen okkultiske retninger blant enkelte
folkegrupper.
4. Lære om et helt spesielt fenomen som du forteller om
til dine medelever.

Husk at læreren skal godkjenne hvert mål
før du begynner å arbeide med det neste målet.

MÅL 1
Bli kjent med Jehovas Vitner og Mormonkirken som trossamfunn.
Det er tre oppgaver med tilhørende presentasjon.
Du må velge minst en oppgave med tilhørende presentasjon.
OPPGAVE
1.
Les om Jehovas Vitner og
Mormonkirken som trossamfunn.

PRESENTASJON
1.
Fremfør for en gruppe elever. Husk
øyenkontakt med elevene dine.

Lag en veggplakat (A3 ark) der
trossamfunnene presenteres med
bilder og stikkord / korte setninger.
Tren på å fortelle om emnet.
Presentasjonen skal vare i ca 3
minutter

Heng opp veggplakaten i klasserommet.

2.
Les om Jehovas Vitner og
Mormonkirken som trossamfunn.
Lag en ordliste. Ordlista skal
fremstilles som et tokolonneskjema og
inneholde 20 ord.
3.
Les om Jehovas Vitner og
Mormonkirken som trossamfunn.
Lag to tankekart. Tankekartene skal i
inneholde symboler og ord / korte
setninger fra de to trossamfunnene.

2.
Ordlista skal skrives i arbeidsboka di. Vis
ordlista di til læreren, læreren vil be deg
forklare tre av ordene.

3.
Lim tankekartene inn i arbeidsboka di. Vis
arbeidet ditt til læreren, presenter det
ene.

MÅL 2
Å kjenne til Bahai som trosretning og trossamfunn, samt erverve
seg kunnskaper om troen.
Det er tre oppgaver med tilhørende presentasjon.
Du må velge minst en oppgave med tilhørende presentasjon.
OPPGAVE
1.
Les s. 190 – 191
Lag et tankekart med Bahai som sol.

PRESENTASJON
1.
Tegning - på blankt ark som limes inn i
arbeidsboka.

2.
Les s. 190 – 191
Lag en rap hvor vesentlig informasjon
om Bahai kommer frem.

2.
Framfør rapen for klassen.

3.
Les s. 190 – 191
Formuler 10 spørsmål og svar om
Bahai.
Lag spørsmålslapper med spørsmål
på fremsiden og svar på baksiden.

3.
Øv med kortene sammen med to
medelever.

Bahai tempelet i New Delhi, India

MÅL 3
Få innsikt i noen okkultiske retninger blant enkelte folkegrupper

Det er tre oppgaver med tilhørende presentasjon.
Du må velge minst en oppgave med tilhørende
presentasjon.

Sjamanens tre
OPPGAVE
1.
Les om okkultisme.
Studer kopi av bilder, og finn noen
okkultiske kjennetegn.
Kopi ligger på kateteret.
2.
Les sidene om okkultisme.
Let i leksikon, og forklar begrepene
som står på arket. Lim begrepsarket
inn i boka di.
Begrepsark ligger på kateteret.

PRESENTASJON
1.
Lim bildene inn i arbeidsboka. Skriv
kjennetegnene under hvert bilde. Ta også
med hvilken retning du mener det er.
2.
Forklar begrepene til 2 klassekamerater.

3.
Les sidene om okkultisme og svar på
spørsmålene. Lag overskrift først.
Tegn noe og fargelegg fra det du
leste.
Før inn i arbeidsboka di. Bruk et
blankt ark til tegningen. Lim inn i
arbeidsboka
4.
Les side 5 om sjamanisme. Velg et av
punktene under Sjamanens funksjon
og skriv minst to avsnitt om dette
punktet i skriveboka di.

3.
Godkjennes av lærer.

5.
Velg et dyr som har betydning
innenfor sjamanisme. Fortell hvorfor
det er viktig. Skriv minst to avsnitt i
skriveboka di.

5.
Godkjennes av lærer.

4.
Godkjennes av lærer.

Mål 4 - Skal framføres i uke 17
Lære om et helt spesielt fenomen som du forteller om til dine
medelever.
Det er tre oppgaver med tilhørende presentasjon.
Du må velge minst en oppgave med tilhørende presentasjon.
OPPGAVE
1.
Velg et tema i heftet som ligger på
kateteret. Ta med deg arket til pulten og
les om temaet.
Skriv en liste (8-10 punkt) som passer til
temaet og tren på å fortelle om det ut i fra
punktene.
2.
Gå sammen med en medelev. Velg et
tema i heftet som ligger på kateteret. Ta
med dere arket til pulten og les om
temaet.

PRESENTASJON
1.
Framføres for en gruppe elever i uke 17.
Presentasjonen skal vare i cirka tre
minutter. Sørg for at du har noe å si om
alle punktene.

2.
Framføres for en gruppe elever i uke 17.
Presentasjonen skal vare i cirka tre
minutter. Ta opp tiden når dere øver slik
at dere vet at den varer så lenge.

Lag replikker og en samtale om temaet
dere har valgt. Tren på å framføre
samtalen uten manus. Dere kan gjerne
være uenige/lage en diskusjon.
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