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Skolen for 100 år siden

Dagsorden

Mål & begreber

Skole for 100 år siden

100 års barndom

Skolen på landet og i byen

Fagene i Flakkebjerg Forskole

Diciplin og straf

Forskelle og ligheder

Noter

Sidste gang

Mål og begreber

• I skal lære omkring skolen i gamle dage
• I skal kunne til forskelle mellem skolen i gamle dage i byen og på landet
• I skal kende til forskelle og ligheder mellem skolen i gamle dage og i dag

Skole for 100 år siden?

100 års barndom ( 2 )

Opsamling

• Hvad lagde I mærke til?
• Hvad undrede jer?
• Hvad er forskelligt fra dengang til i dag?

Skolen på..

på landet

i byen

1. S. 8-13 læses på klassen
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2. Løs opgaverne på s. 9 og 11
3. Hvilke forskelle var der i mellem de skoler?
4. Opsamling

Fagene i Flakkebjerg Forskole

1. Læs 20-21
2. Svar på spørgsmålet på side 21: “På billederne kan I se de vigtige redskaber, som blev brugt i skolen i gamle

dage. Hvilke redskaber er vigtige i dag?”

Straf og diciplin

1. Læs s. 24-25
2. Svar på spørgsmålene side 23
3. Opsamling.

Forskelle og ligheder
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