
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 - 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:
Hafið bláa hafið
Árgangur: 5.bekkur Námsgreinar: Náttúrufræði, samfélagsfræði, íslenska og enska.

Tímabil: 4 - 6 vikur Kennarar: Alfa, Anna og Arna

Lykilhæfni:
● Sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim
● Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi
● Lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt
● Tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt

Hæfniviðmið námsgreina:

Náttúrufræði

● Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varða eigið umhverfi.
● greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum íbúa og umhverfi þeirra,
● Fjallað um þekktar tækninýjungar eða vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, umhverfi og náttúru.
● Gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á samspili náttúrunnar, mannsins og heilbrigði eigin líkama.
● Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá hugsanlegri þróun í framtíðinni.
● Tekið þátt í og sýnt hæfni í samvinnu er lýtur að umbótum í heimabyggð
● Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru
● Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland
● Gert grein fyrir muni á hreinu vatni og menguðu, hvað megi gera til að draga úr vatnsmengun
● Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs

Samfélagsgreinar

● Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta
● Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður
● Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar
● Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra
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● Tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt

Íslenska

● Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi
● Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem ríma, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap
● Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa

öðrum að lesa

Enska

● Hlusta eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. Tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður eða brugðist við með
orðum eða athöfnum

● Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir

Námsgögn: Námsmat/skil á verkefni:


