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SAMFÉLAGSFRÆÐI

Samfélagsfræði - 7. bekkur Vor 2020

Kennarar: Arna Borg Snorradóttir; Ásdís Ólafsdóttir; Karítas 
Kristjánsdóttir

7

Lýsing

Sögueyjan 2

Viðfangsefni

Námsefni: Sögueyjan 2. hefti. 1520 - 1900.

Nemendur búa til verkefnabók í Slides í spjaldtölvunni, þar sem þeir safna saman öllum spurningum og öðrum verkefnum 
sem þeir vinna í tengslum við námsefnið.

21. janúar - 25. febrúar.

Inngangur að námskeiðinu. Bókin kynnt, horft á myndbandið. Saga Íslands.

Tímalína útbúinn á 7. bekkjar gangi. Samvinnuverkefni.

Siðaskiptin: Marteinn Lúther, Jón Arason. Siðaskiptin í Evrópu og siðaskiptin á íslandi. Réttrúnaður og Galdrafár.

27. febrúar - 24. mars.

Konungsvaldið styrkist: Kópavogsfundurinn og einokunarverslun.

Menning og menntun: Bruninn í Kaupmannahöfn. Hallgrímur Pétursson. Stúdentar í Kaupmannahöfn. Upplýsingin.

Bændasamfélagið: Skaftáreldar, móðuharðindin og franska byltingin.

26. mars - 21. apríl.

Tyrkjaránið og Tyrkja-Gudda.

23. apríl - 19. maí

Sjálfstæðisbaráttan. Vesturfarar.

Námsmat

Vinna og virkni í tímum.

Verkefnabók í Slides.

Fjölbreytt hópverkefni unnin þvert á bekki í árganginum. Hópverkefni: Tímalína, myndbönd, bæklingar, veggspjöld, kort og 
fleira.

Foreldra-morgunn í lok misseris.

Jafningjamat og sjálfsmat.

Vettvangsferð á safn og úrvinnsla safnaferðar.
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Spjaldtölvur

 Gagnaöflun.

 Skráning upplýsinga í Slides.

 Myndbandsgerð.

 Myndbönd til að horfa á: 

1. Stuttmynd um Martin Luther: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FhGGjRjvq7w&feature=share&fbclid=IwAR3OZD9MECmX6JS7Y-AyNPiRK-
yGeldei17L4vDiRvSPsFb3yB420_zCwuc

2. Endurreisnartíminn:  https://www.youtube.com/watch?v=nn9Izc8TOps

3. Saga Íslands. Fræðslumynd:https://mms.is/namsefni/saga-islands

4. Tyrkjaránið. Fræðslumynd í þremur þáttum: https://mms.is/namsefni/tyrkjaranid-1-thattur-nadarkjor

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - Samfélagsfræði - 7.bekkur - Reynsluheimur

 rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu,                                             
                                                                    

 lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti, 

 skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú,      

 metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð, 

 dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar,

 velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af, svo sem umhverfi, samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum, 

 greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum, 


