Historieopgave.

Du skal i gang med en længere opgave i historie.
Den skal afleveres om 7 uger og skal bruges igen senere på året.
Du skal lave din egen tidslinje i historiefaget, således du får et overblik over de historiske perioder,
vi har arbejdet med.
Du skal arbejde alene, og aflevere dit eget projekt i en mappe hver uge.
Du skal lave mindst en side - højst to sider - med informationer og billeder til hver tidsperiode.

Vi har tidligere arbejdet med følgende tidsperiode i historie:

Jægerstenalder
Bondestenalder
Bronzealder
Jernalder
Vikingetid
Middelalder
Renæssancen

Du skal søge informationer i bøger og på nettet.
Brug følgende databaser:
www.historiefaget.dk (kræver uni-login)
www.dr.dk/skole
www.skoda.emu.dk > vælg faktalink (høj
sværhedsgrad)

KRAV:
-

Du skal hver uge hente skabelonen i elevintra, og du skal udfylde den på computer.
Du skal selv udskrive din aflevering og sætte den i afleveringsmappen.
Afleveringstidspunkt kan du se på ugeplanen.

-

Første side må kun indeholde tekst formuleret af dig. På side 2 kan du enten uddybe et
emne fra tidsperioden, du synes er særligt spændende (gerne med billeder) eller
udelukkende billeder med forklarende billedtekster. Der må højst være 3 billeder i alt.

-

Man må gerne bruge citater fra teksten, men kun hvis det har en betydning for
afleveringen. Hvis man kopierer tekst direkte fra databasen, får man besked på at lave
opgaven om.

-

Tidsalder skal stå skrevet med tydelig/letlæselig skrift. Husk også årstal!

-

Det skal fremgå tydeligt, at du har tænkt samme udseende på siderne ind, således dit
arbejde fremstår som et hele. D. v. s. brug samme skrifttype, samme skriftstørrelse osv.

-

Du skal gøre dig umage (også med stavning) og gerne søge hjælp hertil. Du må gerne få
dine forældre til at kigge din mappe igennem inden du afleverer den.

MÅL:
Du får overblik over de historiske perioder, vi indtil videre har arbejdet med
Du lærer at sortere i informationer
Du lærer at arbejde selvstændigt
Du lærer at strukturere information og gøre det overskueligt
Du lærer at bruge forskellige kilder
Du får mulighed for at fordybe dig
Du lærer at formidle skriftligt

