Kennsluáætlun – vor 2020

Bekkur: 7.bekkur -vorönn
Námsgrein: Samfélagsfræði
Kennarar: Hafdís Hilmarsdóttir, Hildur Garðarsdóttir , Rakel Jónasdóttir og Örvar Birkir Eirísksson
Tímafjöldi: 3
Námsgögn:
Evrópa
Evrópa vinnubók
Ítarefni frá kennara.
Myndbönd, glærur, glósur og vefir á netinu.
Hægt að hlusta á námsbækur á mms.is
Lykilhæfni:
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá
grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:
Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun.
Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennir framkomu og vinnulagi í tímum, sem metin eru yfir allt
árið:
 Unnið vel og farið eftir fyrirmælum. Tekur ábyrgð á eigin námi. Virðir vinnufrið annarra.
 Leitað upplýsinga, lesið sér til gagns og unnið sjálfstætt.
 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum.
 Sýnir vönduðu vinnubrögð við verkefnaskil, fer þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar
verkefnum á réttum tíma.
Lokanámsmat í samræmi við hæfiviðmið aðalnámskrár
Kannanir
Hópavinna
Samvinna
Vinnubrögð
Vinnubók
Virkni og hegðun
Flutningur á verkefnum
Ástundun

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati
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Námsflokkar
Landfræði/Saga

Hæfniviðmið












Trúarbragðafræði/
Lífsleikni





Komið þekkingu sinni og viðhorfum
á framfæri með fjölbreyttum og
marksvissum hætti, einn sér og í
samstarfi við aðra.
Greint frá landsháttum, umhverfi,
auðlindum og stjórnarfari
Evrópuþjóða.
Greint og fjallað um upplýsingar á
kortum og gröfum og annars konar
myndum.
Áttað sig á hvernig loftslag
gróðurfar hafa áhrif á búsetu og
lífsskilyrði.
Sýnt þekkingu á mismunandi
svæðum jarðar.
Þekkt til landshátta og náttúrfars í
Evrópu.
Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og
hefur tileinkað sér viðeigandi
talhraða og fas.
Sýnir þekkingu á viðfangsefni og
hefur góð tök á námsefninu.
Geti notað uppflettirit við
kortavinnu og nýtt sér
verladarvefinn og kennslubók til
upplýsingaöflunar.
Tekur virkan þátt í verkefnavinnu
og leggur sitt af mörkum.
Sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir,
kenningar, hátíðir, siði og tákn
mismunandi trúarbragða
Komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi.
Þekking og virðing fyrir öðrum
menningarheimum og
trúarstefnum.

Kennsluhættir


















Námsmat

Evrópa lesbók
Evrópa vinnubók
Fyrirlestrar
Hópavinna
Notkun ýmissa netmiðla
Sjálfstæð vinna í
vinnubækur
Glósur, glærur og verkefni
frá kennara.
Bækur lesnar upphátt í
tímum.
Heimalestur í
kennslubókum.




Maðurinn og trúin
Fyrirlestrar
Hópavinna
Ítarefni og færðslumyndir af
vef.
Sjálfstæð vinna í
vinnubækur
Glósur , glærur og verkefni
frá kennara.
Heimalestur í
kennslubókum.









Kannanir
Hópa og
verkefnavinna
Virkni og
ástundun í
tímum
Hæfni
nemenda til að
hlusta á og
fylgjast með
þegar
samnemendur
þeirra flytja
verkefni

Hópa og
verkefnavinna
Virkni og
ástundun
Hæfni
nemenda til að
hlusta á og
fylgjast með
þegar
samnemendur
þeirra flytja
verkefni og
taka þátt í
umræðum.
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Áætlun
Vikan

Viðfangsefni

20.01-24.01

Sögueyjan

27.01-31.01

Sögueyjan

03.02-07.02

Sögueyjan

10.02-14.02

Evrópa

17.02-21.02

Evrópa

24.02-28.02

Evrópa

02.03-06.03

Evrópa

09.03-13.03

Evrópa

16.03-20.03

Evrópa

Námsefni

Mat

Ljúka við smábók
og hugarkortin
Ljúka við smábók
og hugarkortin

Starfsdagur 28.01

Ljúka við smábók
og hugarkortin
Evrópa lesbók bls:
7-11
Evrópa vinnubók
bls: 3-7
Evrópa lesbók bls:
7-11
Evrópa vinnubók
bls: 8-11
Evrópa lesbók bls:
7-11
Evrópa vinnubók
bls: 14-19
Evrópa lesbók bls:
12-23
Evrópa vinnubók
bls: 21-27
Evrópa lesbók bls:
23-27
Evrópa vinnubók
bls: 28-33
Upprifjun

Annað

05.02. Foreldraviðtöl

Bolludagur
Sprengidagur
Öskudagur
Vetraleyfi 02.-03.
mars

Könnun

Evrópa vinnubók
bls: 35,37-40,44
23.03-27.04

Evrópa

Evrópa lesbók bls:
54-61
Evrópa vinnubók
bls: 52-57

30.03-03.04

Evrópa

Evrópa lesbók
bls:92-99
Evrópa vinnubók
bls: 60-64.

06.04-08.04

Páskafrí 6.-13. apríl

14.04-17.04

Evrópa
verkefni

20.04-24.04

Evrópa
verkefni

Evrópa lesbók
bls:92-99
Evrópa vinnubók
bls: 64,65,69,70
Hópaverkefni

Skila
verkefnabókinni
Evrópu -Könnun

Sumardagurinn fyrsti
23.04 og starfsdagur
24.04

3

Kennsluáætlun – vor 2020

27.04-01.05
04.05-08.05

Evrópa
verkefni
Evrópa
verkefni

11.05-15.05
18.05-22.05

Vinna við verkefni
Vinna við verkefni
Kynna verkefni

Lífsleikni:
Sjálfsmyndin og að
geta staðist
hópþrýsting.
Lífsleikni:
Sjálfsmyndin og að
geta staðist
hópþrýsting.

Fræðslumyndir og
efni af netinu

01.06-05.05

Útivist og skólaslit

Fræðslumyndir og
efni af netinu

08.06

Skólaslit

25.5-29.05

1.maí
Verkalýðsdagurinn

Uppstigningadagur

Fræðslumyndir og
efni af netinu

Hvístasunnudagur 1.
júní.
Útivistardagar
Skólaslit
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