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SAMFÉLAGSFRÆÐI

7b-Samfélagsfræði- Haust 2020

Kennarar: Erla Björk Pálsdóttir; Stefán Andri Gunnarsson 7

Viðfangsefni

Samfélagsfræði

Lota 1.

Bókin: Evrópa

Notast er við lesbókina/vinnubókina og unnið með söguramma og sjálfstæðum verkefnum.

Verkefni:

1. Umhverfi, menning og landafræði Evrópu

1. Söguramminn: Fjölskyldan: Hópaverkefni. Höfuðborgir Evrópu. Heimaborg og ferðalag í aðra borg.

1. Þemaverkefni:

a)Alþjóðleg samvinna og alþjóðlegar stofnanir.

og/eða

b) Ófriður og mannréttindi.

Lota 2.

Bókin: Gyðingdómur

Trúin og sagan

Trúin og siðirnir.

Námsmat

Verkefni í vinnubók,

Sögurammi (hópaverkefni). Kynning fyrir bekk.

Þemaverkefni (hópaverkefni).

Spjaldtölvur

Google maps.

Book Creator.

Keynote/Slides/Powerpoint. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

XXXS- Samfélagsfræði - 7.bekkur - Reynsluheimur

 lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks, 

 borið saman valin trúar- og lífsviðhorf, 

 lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga,

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

 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 viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs, 

 nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélög, 

 aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar-og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum. 

 áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði,

 notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga,  

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

 gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum helstu trúarbrögðum 
heims, 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum,

XXXS- Samfélagsfræði - 7.bekkur - Félagsheimur

 sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra, 

 tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra,

 sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 
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XXXS- Samfélagsfræði - 7.bekkur - Hugarheimur

  gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum,   

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


