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Noter

Sidste gang

Mål og begreber

• Eleven har viden om kanonpunkter
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Faglig opsamling på 7. klasses historie

Kanonpunkter vi har været omkring tidsmæssigt i år

Kalmarunionen

Columbus

Reformationen

Christian d. 4

Den Westfalske Fred

Statskuppet 1660

Stavnsbåndets ophævelse

Stormen på Bastillien

Ophævelsen af slavehandlen

Grupper

I må vælge hvilket emne I vil arbejde med, men max 3 i gruppen!
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Opgave:

Opsamlende opgave på de kanonpunkter vi har været igennem de sidste år:

Mål: Den enkelte gruppe skal have indsigt i kanonpunktet - og kunne give viden videre.

Fokus på hvorfor kanonpunktet er relevant.

Viden om kilder og hvordan de kan være med til at give indsigt i et historisk emne

Produkt: Planche til ophængning i klassen.

Krav: + En kilde i fremlæggelsen, enten et billede eller dokument fra kanonpunktets tid. + Argument for hvorfor det
er en vigtig del af historien.

Info

Jeres opgave skal tage udgangspunkt i http://www.historiefaget.dk/emner/historiekanon/, men I er også nød til at
søge information andre steder, så husk at tjekke de links der ligger til de enkelte artikler på historiefaget.dk.

Lektier

Husk gerne computer, tablet eller lignende

Copyright

© 2017 Mikkel Kristiansen.

Dette værk er under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens. Besøg http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/ for at se en kopi af licensen.

Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

“TheTsarCannonJuly2004” by en:User:GrahamColm - en:User:GrahamColm Originally uploaded to en Wikipedia as
en:Image:The Tsar Cannon.jpg by en:User:GrahamColm 6 October 2007.. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia
Commons.
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