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Dette undervisningsmateriale knytter sig til tobindsværket Sigurd fortæller Danmarkshistorie og består af:

Elevbog med fem kapitler beregnet til brug i 3.-4. klasse

Lærervejledning med 46 elevark, der blandt andet omfatter fagtekster om hvert kanonpunkt, og historiske
redskabsark.

Selvstændig aktivitetsbog med 42 kreative lege og aktiviteter, som børnene selv kan lave, hjemme eller i
skole eller SFO. I tilknytning til dette findes der på Skoletube til hvert kapitel tre ressourcekanaler med

billeder,film, skabeloner, sange og musik samt to overordnede kanaler med film og musik. På klim.dk/sigurd
findes der en samlet liste over opdaterede links med forbindelse til materialet.

Materialet er bygget op over fem centrale temaer:

På sporet af historien - hvordan får vi viden om fortiden?

Opfindelser før og nu - hvordan løser vi hverdagens problemer?

Død og begravet - hvordan mindes vi de døde?

Helte og skurke - hvordan bliver man en helt?

Undersøg kilderne - kan vi stole på fortiden?

Når eleverne er igennem elevbogens fem tematiske kapitler, vil de have kendskab til 20 kanonpunkter og
have arbejdet med samtlige trinmål for 4. klasse.
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