Ugeopgave for uge 1 2021
– afleveres senest tirsdag den 12. januar 2021
Kære konfirmander
(Kære forældre.. Hjælp endelig jeres børn, hvis de har brug for hjælp med at lave disse opgaver..
og hjælp dem med at besvarelserne bliver afleveret – og til tiden.)
Her er ugeopgaverne, som I skal lave og besvare for denne uge.
Det er MEGET VIGTIGT at I denne gang ALLE SAMMEN sender mig jeres besvarelse inden sidste frist, som er
næste tirsdag, da I næste tirsdag vil få nogle nye opgaver I skal besvare.
Hvis I ikke har det nemt med at sende emails, kan I udskrive jeres besvarelse og lægge den i min postkasse
(Fåborgvej 20, 5762 Vester Skerninge). HUSK at skrive jeres navn og navnet på jeres skole på besvarelsen.
Sådan gør du:
Gå ind på nedenstående links, og lav opgaverne en af gangen. ALLE dine svar skal du skrive ned og sende
SAMLET i en mail til mig på emailadressen nbo@km.dk, så jeg kan se, at du selv har været inde at lave alle
opgaverne, og at du undervejs har tænkt dig om og gjort dig nogle overvejelser om, hvad du selv mener og
tror og synes. Jeg har for hver opgave med link nedenfor skrevet, hvad I skal gøre for hver opgave..
Når du skriver et svar, så undgå at nøjes med et eller to ord eller en meget kort sætning. Det er ikke
meningen, at dine svar kun skal være "ja" eller "nej" eller "ved ikke" eller så kort som muligt, men at du skal
forklare om de tanker, overvejelser og meninger du har eller får i forbindelse med opgaverne.
Husk, at dine forældre gerne må hjælpe dig alt det, de vil. Det håber jeg de gerne vil, hvis ikke du har det
godt med at læse eller skrive.
Husk også, at det er DIG og DINE helt egne tanker, overvejelser og meninger, du skal sende som svar - IKKE
dine klassekammeraters, søskendes eller forældres. Opgaverne finder du via de link der står for hver
opgave.

Konfirmandtest
Send dine nummererede svar til mig på nbo@km.dk
LINK: https://www.kateket.dk/konfirmandtest/

Samfundssind
Send dine otte svar på de otte spørgsmål til mig..
Undervejs vil du høre lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Send dit svar på, hvad du mener er
forskellen på samfundssind og næstekærlighed.. hvordan adskiller de to begreber sig?
LINK: https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/samfundssind/

Lige for Gud
Send mig alle navnene – inklusiv dig selv - i den rækkefølge du vælger at sætte dem.
Send mig dine svar på flg. to spørgsmål:
Hvis vingårdsejeren skulle placere billederne, hvordan ville han så gøre det?
Hvem tror du, vingårdsejeren er i lignelsen – og hvorfor?
LINK: https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/menneskesyn/

Ordets magt
Se videoen og send mig de to ord du synes..
1. Gør mest ondt på dig

2. Du helt vil høre, når du møder dine kammerater i skolen om morgenen (når I må komme i skole igen).
LINK: https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/ordets-magt/

Igen.. husk at aflevere dine besvarelser samlet i en email til mig på nbo@km.dk eller udskriv dem og læg
dem i min postkasse allersenest på næste tirsdag, den 12. januar.
Med venlig hilsen
Niels

