Kennsluáætlun – haust 2020
Bekkur: 7.bekkur
Námsgrein: Samfélagsfræði
Kennarar: Hildur Garðarsdóttir og Sævaldur Bjarnason
Tímafjöldi: 4
Námsgögn:
Ertu? (námsefni í lífsleikni)
Örugg saman (námsefni í lífsleikni)
Leikjabókin
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
 Nýting miðla og upplýsinga
 Ábyrgð og mat á eigin námi.
Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó
mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið:
 Tekur ábyrgð á eigin námi.
 Virðir vinnufrið annarra.
 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.
 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.
 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.
 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.
Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár
Kannanir
Hópavinna
Samvinna
Vinnubrögð
Vinnubók
Verkefni
Virkni og hegðun
Flutningur á verkefnum
Þáttaka í lífsleiknitímum

Í vetur verður einn tími í lífsleikni vikulega þar sem unnið verður með ýmis verkefni, leiki, hópefli,
núvitund og slökun.
Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.
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Vikan

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
Kristin trú
Jesú
Biblían
Siðaboðskapur
Margar kirkjudeildir
Kristin trú
Jesú
Biblían
Siðaboðskapur
Margar kirkjudeildir
Nýöld
Endurreisnin
Flotaveldi
Miðstýrð ríki
Heimastjórn
Jón Arason hálshöggvinn
Siðaskiptin í
Evrópu.Siðaskiptin á Íslandi
Jón Arason hálshöggvinn
Siðaskiptin í
Evrópu.Siðaskiptin á Íslandi

Trúarbrögð heims

19.10-23.10

Siðaskiptin í Evrópu
Siðaskiptin á Íslandi

Siðaskiptin bls. 9-17. Verkefni frá
kennara

26.10-30.10

Kópavogur 1662
Einokunarverslun

Konungsvaldið styrkist bls. 1927. Verkefni frá kennara

26.08-28.08

31.08-04.09

07.09-11.09

14.09-18.09

21.09-25.09

28.09-02.10

05.10-9.10

12.10-16.10

2.11-06.11

Kristin trú
Maðurinn og trúin.
Kristin trú.

Kristin trú
Maðurinn og trúin.
Kristin trú.

Kristin trú
Maðurinn og trúin.
Kristin trú.

Mynd

Könnun
Skila smábók
Kristin trú

Sögueyjan 2. Inngangur bls.5-7.
Verkefni hjá kennara.

Samræmd próf í
7. Bekk 24. og
25. september

2.10. fræðslud.

Siðaskiptin bls. 9-17. Verkefni frá
kennara
Siðaskiptin bls. 9-17. Verkefni frá
kennara

Vatnaskógur
12.-13. okt.
Þemadagsar 14.16.
22.-23. vetrarfrí

26. starfsdagur

Einveldi
Upprifjun og
könnun úr 2.
og 3. kafla

9.11-13.11

23.11-27.11

Annað

Kristin trú
Maðurinn og trúin.
Kristin trú.

Upprifjun

16.11-20.11

Mat

Upprifjun
könnun úr 2. og 3. kafla
Bruninn í Kaupmannahöfn
Menningarstarf kirkjunnar
Bruninn í Kaupmannahöfn
Menningarstarf kirkjunnar

11.foreldraviðtöl

Sögueyjan 2.
Menning og menntun bls. 29-37.
Verkefni frá kennara
Menning og menntun bls. 29-37.
Verkefni frá kennara
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30.11-04.12

Íslensk menning
Menntun

Bændasamfélagið bls.39-47.
Verkefni frá kennar

Upplýsingin

Bændasamfélagið bls.39-47.
Verkefni frá kennara

07.12-11.12

14.12-18.12
04.01-8.01
11.01-15.01

Skila smábók
fyrir
Sögueyjuna 2
Parakönnun úr
4. og 5. Kafla
Skila
hugarkortum

Mynd tengd námsefni
Google classroom
Hópaverkefni
Google classroom
Hópaverkefni

17.jólaball
Ljúka við
vinnubók
Skil á
vinnubók

4.starfsdagur
15.Annarskil

3

Kennsluáætlun – haust 2020
Námsflokkar
Íslandssaga

Hæfniviðmið









Trúarbragðafræði






Lífsleikni








Kennsluhættir

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



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







Gert sér grein fyrir eigin
stykleikum og veikleim
Vegið og metið áhrif
fyrmynda og staðalmynda
Tileinkað sér heilbrigða og
holla lífshætti
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














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

Námsmat











Kristin trú (ljósrit)
Fyrirlestrar
Hópavinna
Notkun ýmissa netmiðla
Sjálfstæð vinna í
vinnubækur
Glósur, glærur og verkefni
frá kennara
Fyrirlestrar og umræður við
kennara
Umræður
Bekkjarfundir
Ertu?
Örugg saman
Leikjabókin
Ítarefni frá kennara











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

Kannanir
Hópa og
verkefnavinna
Virkni og
ástundun í
tímum
Hæfni
nemenda til að
hlusta á
vekefnaskil
Virkni og
ástundun í
tímum
Vinnubækur
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