Efter besøget på Museet Ribes Vikinger
Som opsamling på læringsaktiviteten ”Skriv afladsbreve” anbefaler vi brug af nedenstående CL øvelser.
Dobbeltcirkel (3.-9. klasse)
Trin 1
Trin
Trin
Trin
Trin

2
3
4
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Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3

Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den
anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, således at hver elev stiller sig ansigt
til ansigt med en fra indercirklen
Læreren stiller et spørgsmål
Partnerne diskuterer i den aftalte tid
Partnerne takker for snakken, og ydercirklen rykker en person til højre
Læreren stiller et nyt spørgsmål, og eleverne diskuterer med deres nye partner

Hvad er aflad?
Hvad er synd?
Har du tilegnet dig ny viden og så fald hvad? Nævn tre ting!

Quiz og byt (7.-9. klasse)
Forberedelse:
Print og klip kortene ud.
Hver elev har et kort med et spørgsmål på.
Trin
Trin
Trin
Trin
Trin
Trin
Trin
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5
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7

Eleverne rejser sig og går rundt i mellem hinanden og finder en partner
Partner A stiller sit spørgsmål
Partner B svarer
Partner A hjælper eller roser
Partnerne bytter roller, så partner B spørger og A svarer
Partnerne bytter kort!
Eleverne siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
(Bed eleverne løfte kortet i vejret, når de leder efter en ny partner)

Hvad er aflad?

Hvad er skærsilden?

Hvad er synd?

Hvad fik du til morgenmad?

Hvad er paradis?

Hvad er aflad?

Har du nogensinde begået en
synd, der kræver aflad?

Hvorfor drog man i korstog?

Var de fattige lige så godt
stillet som de rige, når der
skulle ”findes” aflad?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad er en helgen?

Hvordan straffes lærerne i
helvede ifølge uddraget af
Djævelens Lærling?

Køber vi en form for aflad i
dag?

Hvordan straffes
hekseforfølgeren i helvede
ifølge uddraget af Djævelens
Lærling?

Kender du nogle helgener og
hvad beskytter de imod?

Er det en synd ikke at køre
med cykelhjelm?

Køber vi en form for aflad i
dag?

Hvad var din oplevelse af
afladsaktiviteten?

Hvorfor tror du, at nogle
mennesker går ind for hellig
krig?

Beskriv kort forskellen
mellem en katolik og en
protestant.

Hvordan kunne man opnå
aflad?

Har du begået en synd i dag,
der kræver aflad?

Hvor mange dage tror du det
giver i skærsilden, når man
ikke laver sine lektier?

Hvilken vej har protestanter
til frelse?

Hvortil drog man på korstog?

