Kennsluáætlun 2021-2022

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Námsgrein: Samfélagsgreinar
Vikustundir: 3

Tími

Ágúst – júlí
Reynsluheimur Umhverfi,
samfélag, saga,
menning: Hæfni
nemanda til að
skilja
veruleikann.

Kennari: Ásta Pálmadóttir og
Unnur Erla Malmquist
Hæfniviðmið/Viðfangsefni

 Geti rætt um
samfélagið og notað
valin hugtök í því
samhengi.
 Geti gert sér grein fyrir
gildi náttúru og
umhverfis og mikilvægi
góðrar umgengni.
 Geti sagt frá atburðum
og persónum á völdum
tímum, sem tengjast
nærsamfélaginu.
 Geti sagt frá völdum
þáttum tímabilum í
sögu fjölskyldu.
 Geti sagt deili á
nokkrum frásögnum,
helstu hátíðum og
siðum kristni og
annarra trúarbragða,
einskum í
nærsamfélaginu.

Samstarfsfólk: Sigrún Huld Pálmarsdóttir

Kennsluhættir





Innlögn
Umræður
Paravinna
Hópavinna

Verkefni/Námsefni
 Lífsleikni.
 Komdu og skoðaðu
land og þjóð.
 Halló heimur 1.
 Uppeldi til ábyrgðar.

Mat á námsþætti/afurð
 Símat - hæfnikort
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Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

 Geti áttað sig á kað
hann er hutia f stærra
samfélagi.
 Geti sagt frá gerð og
mótun íslesnks
samfélags fyrr og nú.
Ágúst – júlí
Hugarheimur Sjálfsmynd:
Hæfni nemanda
til að átta sig á
sjáfum sér og
öðrum.

 Geti bent á gildi
jákvæðra viðhorfa og
gildi fyrir sjálfan sig.
 Geti gert sér grein fyrir
hvar styrkur hans
liggur.
 Geti bent á fyrirmyndir
sem hafa áhrif á hann.
 Geti áttað sig á og lýst
ýmsum tilfinningum,
svo sem gleði, sorg og
reiði.
 Geti gert sér grein fyrir
að í umhverfinu eru
margvísleg áreiti,
jákvæð og neikvæð,
sem hafa áhrif á líf
hans.

 Innlögn
 Umræður

 Uppeldi til ábyrgðar.
 Eineltishringurinn.
 Lífsleikni.

Símat - hæfnikort
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Mat á námsþætti/afurð

 Geti gert sér grein fyrir
jafngildi sínu og
annarra mann.
 Geti sett sig í spor
annarra jafnaldra.
Ágúst – júní
Félagsheimur –
Samskipti:
Hæfni nemanda
till að mynda og
þróa tengsl sín
við aðra.

 Geti tjáð þekkingu sína
og viðhorf með ýmsum
hætti.
 Geti sýnt tillitsemi og
virðingu í samskiptum
og samvinnu við aðra.






Innlögn
Umræður
Paravinna
Hópavinna







Uppeldi til ábyrgðar.
Eineltishringurinn.
Lífsleikni.
Leikir
Spil

Símat - hæfnikort

 Geti áttað sig á ýmiss
konar afleiðingum
athafna sinna.
 Sýnt tillitsemi og
umhyggju í leik og
starfi.

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat.
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.
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