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SAMFÉLAGSGREINAR - LANDAFRÆÐI

Samfélagsfræði - 9. bekkur V20

Kennarar: Berglind Bragadóttir

Lýsing

Á vorönn er kennd landafræði. Notast er við bókina Um víða veröld - Jörðin ásamt ítarefni frá kennara, glærum og 
myndböndum

Viðfangsefni

3. janúar

Vinabekkjadagur

6. - 10. janúar

Afhending bóka

Kafli 1 bls. 3-16 Jörðin verður til

Finndu svarið bls. 16 spurn. 5-12

13. - 17. Janúar

Kafli 2 bls. 20-34 Uppbygging jarðar
Innri öfl
Finndu svarið bls. 34 spurn. 6-9

21. - 25. janúar

Kafli 2 bls. 20-34 Uppbygging jarðar
Innri öfl
Finndu svarið bls. 34 spurn. 6-9

20. - 24. janúar

Kafli 2 bls 20-34 Uppbygging jarðar

Ytri öfl

Finndu svarið bls. 42 spurn. 6-9

27. – 31. jan 

Laugarvatn

3. - 7. feb.

Kafli 2 bls 20-34 Uppbygging jarðar

Ytri öfl

Finndu svarið bls. 42 spurn. 6-9

Könnun
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10. - 14. feb.

Undirbúningur

Spurningakeppnin Sagan öll

17. - 21. feb.

Undirbúningur

Spurningakeppnin Sagan öll

24. – 28. feb.

Undankeppni og úrslit

Spurningakeppnin Sagan öll

2. - 6. mars

Kafli 3 bls. 44-56 Landakort

Finndu svarið bls. 56 spurn. 9-19

Hefja vinnu við Ritgerð

Foreldraviðtöl og vetrarleyfi

9. - 13. mars

Kafli 4 bls. 58-89 Náttúra, gróður og loftslag jarðar

Finndu svarið bls. 80 spurn. 4-10

Finndu svarið bls. 89 spurn. 3-4

16. – 20.mars

Kafli 4 bls. 58-89 Náttúra, gróður og loftslag jarðar

Finndu svarið bls. 80 spurn. 4-10

Finndu svarið bls. 89 spurn. 3-4

Könnun

23. - 27. mars

Kafli 5 bls. 90-110 Höfin

Finndu svarið bls. 110 spurn. 8-17

50/50 - ritgerðarvinna og unnið verkefni úr bók

30. mars - 3. apríl

Kafli 5 bls. 90-110 Höfin

Finndu svarið bls. 110 spurn. 8-17

50/50 - ritgerðarvinna og unnið verkefni úr bók

Ritgerðarskil

6. - 10. apríl

Páskaleyfi (6. -13. apríl)

14. - 17. apríl

Þemavika
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20. - 24. apríl

Kafli 6 bls. 112-137 Auðlindir og orka

Finndu svarið bls. 121 spurn. 3-7

Finndu svarið bls. 137 spurn. 5-10

27.apríl - 1. maí

Kafli 6 bls. 112-137 Auðlindir og orka

Finndu svarið bls. 121 spurn. 3-7

Finndu svarið bls. 137 spurn. 5-10

4. - 8. maí

Kafli 6 bls. 112-137 Auðlindir og orka

Finndu svarið bls. 121 spurn. 3-7

Finndu svarið bls. 137 spurn. 5-10

Könnun úr kafla 5 og 6

11. – 15. maí.

Kafli 7 bls. 138-148 Búseta og skipulag

Finndu svarið bls. 148 spurn. 5-10

18. – 22. maí

Kafli 8 bls. 150-168 Umhverfið okkar

Finndu svarið bls. 163 spurn. 5-8

25. 29. maí

Skila vinnubók

2. – 5. júní

Þemavinna

8. -12. júní

Skólaslit 9.júní

Námsmat

Vinna í tímum

Vinnubók

Kaflapróf

Ritgerð

Spurningakeppni

Verkefni

Í lokin eiga nemendur að geta:

 Leitað að upplýsingum
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  Aflað sér og metið ólíkar heimildir

 Vegið og metið mismunandi viðhorf og skoðanir

 Skilið merkingu hugtaka

 Komið skoðunum sínum á framfæri í ræðu og riti

Spjaldtölvur

1. Fyrirlestrar með Nearpod appi, einnig notum við Ipadinn við heimildarleit og skráningu. Nemendur vinna vinnubók í 
Docs. Fyrirmæli fyrir próf og verkefni frá kennara eru sett inn á Google Classroom. Einnig er Kahoot appið notað eftir 
hvern kafla.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - Samfélagsfræði - 9.bekkur

 Hæfnieinkunn (A-D)

Snæ - Samfélagsfræði - 9.bekkur - Reynsluheimur

 fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður,  

 gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun,

 ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í samhengi nærsamfélags og 
hnattvæðingar,         

 útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði, 

 greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum,                                                                  
 

 sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf,              

 greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum, 

Snæ - Samfélagsfræði - 9.bekkur - Félagsheimur

 komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við 
aðra, 

 ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna eða aðgerðaleysis,  

Snæ - Samfélagsfræði - 9.bekkur - Hugarheimur

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum,  


