NISSE
HISTORIER
- på Roskilde Museum
LÆRERVEJLEDNING
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NISSEHISTORIER
Klassetrin

0.-3. klasse

Varighed

45 minutter

Fag

Børnehaveklassen, historie, dansk og kristendomskundskab

Tid

Forløbet tilbydes mandag til fredag kl. 09.00, kl. 10.00 og kl. 11.00 i perioden 25. november – 18. december 2019.
Der er plads til en klasse (max 28 elever) ad gangen i udstillingen.

Pris

Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner - jf. aftale om gratis undervisning.
Dagtilbud i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner: 400 kr.
Skoler inkl. efterskoler, friskoler og privatskoler: 675 kr.

BESKRIVELSE:
Julen er traditionernes fest, og mange af traditionerne har rødder langt tilbage i tiden. Nogle kommer
fra 1800-tallets jul, og andre blev skabt dengang, julen var en hedensk fest for lyset.
Hvad er en jul uden nisser? I år sætter vi fokus på nissens historie. Hør om vikingetidens vætter,
om den hidsige nisse, den drilagtige sætternisse og den hjælpsomme gårdbo. Gennem en
blanding af fortællinger og aktiviteter dykker vi ned i historien om, hvorfor nisser er blevet en del af
den danske jul.

FÆLLES MÅL:
Dagtilbud:
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børnehaveklassen: Sprog.
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Historie: Kronologi og sammenhæng.
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Dansk: Fortolkning
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Kristendomskundskab: Livsfilosofi og etik
Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension.
Kristendomskundskab: Kristendom
Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer.
FAGLIGE LÆRINGSMÅL:
Dagtilbud
Børnene kan fortælle korte nissehistorier
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Børnene får kendskab til museer og historie.
Børnene kan fortælle om julens traditioner
Børnehaveklassen
Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig.
Eleven kan lytte til en mundtlig fortælling og uddrage mening.
Eleven kan fortælle korte nissehistorier.
Eleven kan fortælle om julens traditioner.
Historie
Eleven kan fortælle om nissens historie over tid.
Eleven kan se sammenhænge mellem menneskets livsvilkår og troen på nissen.
Eleven kan fortælle om juletraditioner, samt hvordan de har ændret sig over tid.
Dansk
Eleven kan følge indholdet i en mundtlig fortælling.
Eleven kan tale om og forholde sig til tekster og historier om nisser.
Kristendomskundskab
Eleven kan fortælle om hvordan tro på nisser over tid har ændret sig.
Eleven kan fortælle om nissens betydning for mennesket, og hvordan det har ændret sig i moderne
tid.

BOOK UNDERVISNINGSFORLØB PÅ:
E booking@romu.dk eller
T 51 70 70 71
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. Forløbet differentieres i forhold til alderstrin og klassetrin.
PRAKTISK:
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet. Efter besøget er I velkomne til at gå rundt
i museets udstilling på egen hånd.
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