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Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Samfélagsfræði og náttúrufræði

Árgangur: 4.bekkur (2012) Námsgreinar: Samfélagsfræði og náttúrufræði

Tímabil: haustönn 2021 Kennarar: Jóna, Svana og Þorbjörg S

Lykilhæfni:

Tjáning og miðlun

● hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum
● lagað tjáningu sína að viðmælendum og notað algengan orðaforða sem tengist umfjöllunarefni hverju sinni,
● gert grein fyrir hugsunum sínum, skoðunum og þekkingu á þann hátt sem við á hverju sinni.

Skapandi og gagnrýnin hugsun

● endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt
● skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn verkefna

Sjálfstæði og samvinna

● unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á,
● gert sér grein fyrir styrkleikum sínum,
● gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi

Hæfniviðmið námsgreina:
Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi.
Útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi, áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í
samfélagi manna, áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi.
Sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða.
Sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, sem tengjast .
Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni, flokkað úrgang.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðir:
Unnið verður að verkefnum bæði sem hópavinna og einstaklings.
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Nýtum þær kennsluaðferðir sem henta hverju sinni og innlagnir fyrir nýtt efni.
Stuðlað að jákvæðri samvinna milli nemenda, nýtum kennsluaðferðir eins og beina kennslu, lausnarleit, útikennslu og fleiri aðferðir sem fléttast inn í kennsluna
eftir því sem við á hverju sinni.

Námsgögn:
Refurinn. Ísland fyrr og nú. Fordómar og þröngsýni. Komdu og skoðaðu
himingeiminn. Komdu og skoðaðu eldfjöllin. Skýjað með kjötbollum á
köflum. Kuggur og þorrablótið. Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti.
Grænu augun. Hindúatrú, Trúarbrögðin okkar. Grænu skrefin.

Námsmat/skil á verkefni:

Leiðsagnarmat, Símat, Jafningjamat.


