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SAMFÉLAGSGREINAR - SAGA

Samfélagsfræði  - 8. bekkur H20

Kennarar: Berglind Bragadóttir 8

Lýsing

Á haustönn er kennd saga. Notast er við bókina Lýðræði og tækni ásamt ítarefni frá kennara, glærum og myndböndum

Viðfangsefni

Ágúst

Afhending bóka og kynning á námsefninu

Kafli 1 bls. 4 - 9  Gamla samfélagið

September

Kafli 1 bls. 4 - 9  Gamla samfélagið

Farið yfir hvernig lífið var á 17- og 18. öld

Kafli 2 bls. 10 - 43  Bylting

Fjallað um frönsku- og amerísku byltinguna og breytingarnar sem urðu í kjölfarið.

Lýðræði, þrískiptingu valdsins og stjórnarskrána.

Október

Kafli 2 bls. 10 - 43 Bylting

Könnun  úr köflunum Gamla samfélagið og Bylting.

Kafli 3 bls. 44 - 75  Fólksfjölgun og tækni

Fjallað um tækniframfarirnar sem urðu á tímum Iðnbyltingarinnar og breytingarnar sem urðu á Íslandi í kjölfarið.

Tengikönnun úr Fólksfjölgun og tækni.

Nóvember

Kafli 4 bls. 76 - 103 Þjóðríki verða til

Efni kaflans segir frá því þegar þjóðríkin Þýskaland og Ítalíu voru mynduð. Einnig er fjallað um þjóðernisbaráttu Íslendinga á 
19. öld.

Kafli 5 bls. 104 - 131 Evrópumenn leggja undir sig heiminn

Fjallað er um heimsvaldastefnu Breta og nýlendustefnu Evrópumanna í Afríku

Tengikönnun úr Evrópumenn leggja undir sig heiminn

Desember

Kafli 6 bls. 132 – 152 Þjóðfrelsi og lýðræði

Umfjöllunarefni kaflans er lýðræðisþróun í Evrópu á 19. öld og hvernig hlutirnir þróuðust í lýðræðisátt á íslandi. Einnig er til 
umfjöllunar leiðin til lýðveldis á Íslandi.

1. vika janúar
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Kára vinnubók og skila!!

Könnun úr köflunum Þjóðríki verða til og Þjóðfrelsi og Lýðræði

Námsmat

Vinna í tímum 

Vinnubók

Kaflapróf

Ritgerð 

Í lokin eiga nemendur að geta:

        Leitað að upplýsingum

        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

Í samfélagfræði 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

XXXS- Samfélagsfræði - 8.bekkur - Reynsluheimur

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

 gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan hennar á mismunandi 
tímum og menningarsvæðum, 

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

XXXS- Samfélagsfræði - 8.bekkur - Félagsheimur

 tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu,                                                                                                     
                                                                               

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

 útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til 
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta, 

 vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt,

XXXS- Samfélagsfræði - 8.bekkur - Hugarheimur

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


