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Trúarbrögð, 5. bekkur-vor

Viðfangsefni

Trúarbrögð Íslam

Vor 2020

3-5 febrúar

Íslam kveikja:

Horfa á Múslimar á Íslandi- videó

Umræður um video

10-14 febrúar

Islam: 1. kafli bls. 7-8

Skoða á korti hvar Arabíuskaginn er – í vinnubók

http://www.britkid.org/si-map-islam.html

17-21 febrúar

Islam: 2. kafli bls. 9-10

Fjölgyðistrú – eingyðistrú –

Hvað er Kaaba?

24-28 febrúar

Islam: 3. kafli bls. 11-15.

Ættartré Múhameðs. Giftur Khadija, mörg börn m.a. dótturina Fatimu.

Kóraninn. Opinberun Múhameðs í hellinum á Hirafjalli

2-6 mars

Islam: 4. kafli og 5. Kafli, bls. 16-17 og 18-19.

Ríkir-fátækir.

Velja sér eitt land þar sem islam er aðaltrúin og teikna fána landsins og einhverjar staðreyndir...google...

Teikna mynd af konu með slæðu

2-6 mars

Islam: 6. kafli bls. 20-24. Myndræn útfærsla: paravinna: Myndasaga um draum Múhameðs og flóttann til Medínu, himnarnir 7 
sem Múhameð sá á leið sinni til fundar við Guð. Klippimynd af hellismunnanum, helgidagar múslima – búa til á vegg.

9-13 mars

Islam: 7. kafli bls. 25-28.

Skrifa um moskur- hvað er inni í þeim og hvernig á að haga sér þar?

hvolfþak, moskan og bænaturninn

16-20 mars

Islam: 8. kafli og 9. Kafli, bls. 29-30 og bls. 30-34. Múhameð snýr aftur til Mekku og síðustu ár Múhameðs – helgisiðir í íslam 

http://www.britkid.org/si-map-islam.html
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(bls. 35 í kennsluleiðb.) fæðing, hjónaband, andlát og útför

Fæðing, hjónaband, andlát og útför – iMovie verkefni – hópvinna

23-27 mars

Islam: Klára verkefni sem eru ókláruð

30 mars- 3 april

Islam: Bænamotta, bænastöður í íslam

Stoðirnar fimm

skrifa um þetta og teikna myndir

14-17 april

Islam: Klára stoðirnar fimm

Islam: 10. kafli bls. 34-36.

20-24 apríl

Islam: rifja upp fróðleiksmolana í bókinni...skrifa um hvern

27-30 apríl

Islam: Upprifjun og ljúka vinnubók

4-8 mai

Islam: Upprifjun í Quizlet

11-15 mai

Islam: Könnun

Námsmat

Námsmat : Vinnubók í Book Creator, Video verkefni Imovie, Könnun og vinnusemi í tímum

Spjaldtölvur

iPad: Unnið er í spjaldtölvunni eins og þarf hverju sinni. Quizlet, docs, slides, Google-leitarvefur, Google Classroom, Book 
Creator, Socrative og Kahoot eru dæmi um öpp og forrit sem unnið er í.

Vinnubók í Íslam er unnin í Book Creator.


