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Historietimen er et supplerende undervisningsmateriale til historie i 3.-4. klasse bestående af en hjemmeside
og to opgavebøger.På hjemmesiden www.historietimen.dk går eleverne på opdagelse i stenalderen og

vikingetiden. Gennem tekster, tegninger, videoklip, animationer og fortællinger om hverdagsliv, spor fra
fortiden, tro og boformer indsamler eleverne historisk viden og kommer tæt på fortiden.I opgavebøgerne til
stenalderen og vikingetiden møder eleverne arkæologen Arne, som guider dem sikkert gennem hjemmesidens
historie-univers. De to opgavebøger er på 32 sider med mange, alsidige opgaver, der udvikler elevernes evne
til at læse, lytte, fortælle, meddigte, beskrive, illustrere og dramatisere. Ekstraopgaver i hver bog sikrer, at der
er udfordringer til alle.I SkoleIntra findes der to arbejdsrum med multiple choice-opgaver og Logbog til hhv.
stenalderen og vikingetiden.Uni-loginVi giver adgang til vores online-undervisningsmaterialer via Uni-login.
Når du har købt materialet, skal du og dine elever bruge jeres brugernavn og adgangskode fra SkoleKom.

Uni-login har support-telefon 89 37 65 00 på hverdage ml. 8.00 og 20.00.
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