Kennsluáætlun

Bekkur: 7.bekkur
Námsgrein: Samfélagsfræði
Kennarar: Hildur Garðarsdóttir, Hafdís Hilmarsdóttir og Sævaldur Bjarnason
Tímafjöldi: 3
Námsgögn: Trúabrögð heims (ljósrit). Sögueyjan 2. Myndbönd, glærur og glósur og vefir á netinu. Hægt að hlusta á
Sögueyjuna 2 er á nams.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.
Námsflokkar
Íslandssaga

Hæfniviðmið










Þekkt erlenda
hugmyndastrauma sem
bárust til Íslands á 17. og
18.öld t.d upplýsingin og
siðaskiptin
Greint afmarkaða
efnisþætti í
Íslandssögunni
Átti sig á hvaða áhrif
ýmsir atburðir höfðu á
land og þjóð, t.d.
Móðuharðindin,
einokunarverslunin,
tyrkjaránið, galdrafárið og
bruninn í Kaupmannahöfn
o.fl.
Sagt frá íslensku
samfélagi á 17. og 18.öld
Leitað upplýsinga, lesið
sér til gagns og unnið
sjálfstætt
Flutt mál sitt skýrt og
áheyrilega við flutning
verkefna

Kennsluhættir







Valdir kaflar úr
bókinni Sögueyjan 2
Fyrirlestrar
Hópavinna
Notkun ýmissa
netmiðla
Sjálfstæð vinna í
vinnubækur
Glósur, glærur og
verkefni frá kennara.

Námsmat





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






Lífsleikni







Sýnt fram á læsi á
frásagnir, hefðir ,
kenningar, hátíðir , siði og
tákn í kristnidóm.
Sýnt fram á skilning á
helstu þáttum kristnid
Flutt mál sitt skýrt og
áheyrilega og hefur
tileinkað sér viðeigandi
talhraða og fas









Kristin trú (ljósrit)
Fyrirlestrar
Hópavinna
Notkun ýmissa
netmiðla
Sjálfstæð vinna í
vinnubækur
Glósur, glærur og
verkefni frá kennara
Fyrirlestrar og
umræður við kennara






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

Gert sér grein fyrir til
hvers er ætlast í námi og
skólastarfi og hagað námi
sínu og störfum í samræmi
við það
Komið fram við aðra af
virðingu og kurteisi
Unnið með öðrum og sýnt
jákvæni í samskiptum
Geta borið kennsl á ólíkan
bakgrunn fólks og virt
frelsi þess til mismunandi
trúar, lífsgilda, skoðana og
lífshátta
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Áætlun
Vikan
20.08-24.08

Viðfangsefni

Námsefni

Kynning á efni
vetrarins og
upprifjun.
Margs konar trú
og trúarbrögð.
Einn guð eða
fleiri? Embætti í
trúarathöfnum.
Trúarbrögðin og
dauðinn.
Kristin trú
Jesú
Biblían
Siðaboðskapur
Margar
kirkjudeildir
Samvinnuverkefni
– Nýtt trúarbragð
Samvinnuverkefni
– Nýtt trúarbragð
Samvinnuverkefni
– Nýtt trúarbragð
Nýöld
Endurreisnin
Flotaveldi
Miðstýrð ríki
Heimastjórn
Jón Arason
hálshöggvinn
Siðaskiptin í
Evrópu.Siðaskiptin
á Íslandi
Vetraleyfi

Sögueyjan 2
Trúarbrögð heims

22.10-26.10

Siðaskiptin í
Evrópu
Siðaskiptin á
Íslandi

Siðaskiptin bls. 917. Verkefni frá
kennara

29.10-02.11

Kópavogur 1662
Einokunarverslun

Konungsvaldið
styrkist bls. 19-27.
Verkefni frá
kennara

05.11-09.11

Einveldi

12.11-16.11

Upprifjun
könnun úr 2. og 3.
kafla

Konungsvaldið
styrkist bls. 19-27.
Verkefni frá
kennara
Sögueyjan 2.
Menning og
menntun bls. 29-

27.08-31.08

03.09-07.09

10.09-14.09
17.09-21.09
24.09-28.09
01.10-05.10

08.10-12.10

15.10-19.10

Mat

Annað
23.08 skólasetning

Kristin trú
(ljósrit)

Kristin trú
(ljósrit)

Kristin trú
(ljósrit)
Kristin trú
(ljósrit)

Tímaverkefni

Skil á verkefninu
Nýtt trúarbragð

Samræmd próf

Sögueyjan 2.
Inngangur bls.5-7.
Verkefni hjá
kennara.
Siðaskiptin bls. 917. Verkefni frá
kennara

Vetrarleyfi 18.-22.

Vetrarleyfi

05.11 Foreldraviðtöl

Upprifjun og
könnun úr 2. og 3.
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19.11-23.12

26.11-30.11

Bruninn í
Kaupmannahöfn
Menningarstarf
kirkjunnar
Bruninn í
Kaupmannahöfn
Menningarstarf
kirkjunnar
Íslensk menning
Menntun

03.12-07.12

Upplýsingin

10.12-14.12

Upprifjun og
samvinnukönnun
úr 4. og 5. kafla.
Skil á vinnubók

17.12-20.12
03.01-04.01

Jólafrí hefst 20.
des
Verkefni

07.01-11.01

Verkefni

14.01-18.01

Verkefni

37. Verkefni frá
kennara

kafla

Menning og
menntun bls. 2937. Verkefni frá
kennara
Bændasamfélagið
bls.39-47. Verkefni
frá kennar
Bændasamfélagið
bls.39-47. Verkefni
frá kennara
Sögueyjan 2.

Sögueyjan 2, netið
og aðrar bækur um
efnið
Sögueyjan 2, netið
og aðrar bækur um
efnið
Sögueyjan 2, netið
og aðrar bækur um
efnið

21.01-25.01

Parakönnun úr 4.
og 5. Kafla.

Skila vinnubók
Munið að hafa forsíðu
samkv. Fyrirmælum,
efnislit og
blaðsíðutal.

03.01 starfsdagur

Skil á verkefni

Annarlok 22.01.19

Ávallt unnið með eftirfarandi hæfniviðmið:








Tekur ábyrgð á eigin námi
Virðir vinnufrið annarar
Tekur virkan þátt í verkefnavinnu og leggur sitt af mörkunum
Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefna skil, fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á
réttum tíma
Unnið vel og farið eftir fyrirmælum
Sýnir þekkingu á viðfangsefni og hefur góð tök á námsefninu
Sýnt samferðarfólki sínu tillitssemi og umhyggju
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Lokanámsmat: Lokanámsmat í samræmi við hæfiviðmið aðalnámskrár
Kannanir
Hópavinna
Samvinna
Vinnubrögð
Vinnubók
Verkefni
Virkni og hegðun
Flutningur á verkefnum
Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati
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