SAMFÉLAGSFRÆÐI

Samfélagsfræði 8. bk (vor 2019)
Kennarar: Bergljót Halldórsdóttir; Guðlaugur Viðar
Valdimarsson

| 8

Markmið:
Lykilhæfni: Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og
miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin
námi.
Grunnþættir: Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og
mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti.

Námsefni:
Um víða veröld - jörðin
Sögueyjan 3

Kennsluaðferðir:
Einstaklings- og hópavinna,, innlögn frá kennara, myndefni sýnt þegar þurfa þykir

Námsmat:
Verkefni nemenda verða metin jafnt og þétt - hópverkefni og einstaklingsverkefni,,kaflapróf

Grunnskólinn á Ísafirði 2018-2019

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. Samfélagsgreinar 8. bekkur - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til að
skilja veruleikann


geti sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum,
félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs



geti gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum



geti sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, menningartengsl og þróunarferða



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



geti gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og erlendra áhrifaþátta



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

G.Í. Samfélagsgreinar 8. bekkur - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín
við aðra


nýtt sér margvíslega tækni í þekkingaleit og miðlun þeirrar á ábyrgan og gagnrýnin hátt



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



1. Janúar
Náttúra, gróður og loftslag jarðar
1. Bls. 65-81 (vindakerfi jarðar, veðurfar, loftslag)
2. Bls. 82 - 89 (gróðurfar)
Höfin (bls. 90 - 111)
1. Meiri sjór en land og hafstraumar bls. 92-103
2. Auðlindir í hafinu og skipaskurðir (bls. 103 - 111)



2. Febrúar
Sögueyjan 3
1. Inngangur bls. 5-14
2. Nútímaríki í mótun bls. 25-34
3. Kvenréttindi, félagsmál og menning bls. 35-42



3. Mars
Sögueyjan 3
1. Þjóðfélag í mótun bls. 43-54
2. Kreppa og heimsstyrjöld bls. 55-68
3. Velferð og kalt stríð bls. 69-82



4. Apríl
Sögueyjan 3
1. Atvinnulíf og Byggðaþróun bls. 83-94
2. Þjóðfélagsólga bls. 95-104



5. Maí
Sögueyjan 3
1. Hnattvæðing og hrun
bls. 105-115
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