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Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Samfélagsfræði og náttúrufræði

Árgangur: 2013 Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði

Tímabil: 2021-2022 Kennarar: Ólafía Sif Sverrisdóttir og Linda Dögg Þorbergsdóttir

Lykilhæfni:
● Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi.
● Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi.

Hæfniviðmið námsgreina:
Geta til aðgerða:

● Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra.
● Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því.
● Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni daglegs lífs.

Nýsköpun og hagnýting þekkingar:
● Komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu.
● Bent á störf sem krefjast sérþekkingar.

Gildi og hlutverk vísinda og tækni:
● Í máli og myndum miðla hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum.
● Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum.
● Útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra.
● Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana.

Vinnubrögð og færni:
● Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni.
● Tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og kynningu á niðurstöðum.
● Aflað sér upplýsinga er varða náttúruna.
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● Skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim.
● Notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga.
● Útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt.
● Hlustað á og rætt hugmyndir annarra.

Ábyrgð á umhverfinu:
● Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð.
● Skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð.
● Rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir samspili náttúru og manns.
● Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Að búa á jörðinni:
● Tekið þátt í og sagt frá einföldum athugunum á jarðvegi, veðrun og rofi.
● Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum.
● Lýst landnotkun í heimabyggð.
● Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð.
● Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks.
● Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð.

Lífsskilyrði manna:
● Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans.
● Útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns.
● Bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi.
● Útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans.
● Rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfinu.
● Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, ljósi og hitastigi og áhrifum sólarljóss á umhverfi, hitastig og líkamann og

tengt hitastig við daglegt líf.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Innlögn og umræður í upphafi verkefna.
Samþætting við aðrar námsgreinar.
hópverkefni, einstaklingsverkefni, útikennsla og samvinnunám.
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Námsgögn:
● Grænu skrefin
● Komdu og skoðaðu hringrásir
● Árstíðirnar, ljóð
● Bókin um tré
● Hvalir
● Komdu og skoðaðu tæknina
● Tunglið
● Trúarbrögðin okkar
● Góða ferð
● Ipad

○ Seesaw
○ Kahoot
○ Aðrar vefsíður til að afla sér upplýsinga í

verkefnum.

Námsmat/skil á verkefni:
● Leiðsagnarmat
● Símat
● Hópverkefni

○ Bekkjarsáttmáli
○ Árstíðirnar

● Sjálfsmat


