SAMFÉLAGSGREINAR - LANDAFRÆÐI

Samfélagsfræði 7. bekkur
Kennarar: Guðlaugur Viðar Valdimarsson; Katrín Kristín
Friðjónsdóttir

7

Námsefni:
Evrópa
Kortabók

Kennsluaðferðir:
9. - 20. september
Evrópa
a. Lönd og landamæri
Vinnubók: bls. 4-5 (verkefni 1-4
bls. 11 (verkefni 3) - nota kort í lesbók bls. 6)
23. September - 4. október
Landslag í Evrópu
a. Landslag í Evrópu (lesbók bls. 7, vinnubók bls. 13)
b. Eyjar og skagar (lesbók bls. 8, vinnubók bls. 15)
c. Ár, vötn, höf, fjallgarðar (lesbók bls. 9, vinnnubók bls. 15 og 16)
7. - 18. október
Loftslag og gróður
a. Golfstraumurinn (lesbók bls. 9, vinnubók bls. 17-18)
b. Loftslag (lesbók bls. 10, vinnubók bls. 13)
c. Gróður (lesbók bls. 11, vinnubók bls. 20-21)
d. Búseta (lesbók bls. 12, vinnubók bls. 21-22)
21. október - 1. nóvember
Maður og náttúra (lesbók bls. 13, vinnubók bls. 23)
Atvinnuhættir (lesbók bls. 13, vinnubók bls. 13-14)
Landbúnaður (lesbók bls. 14-16, vinnubók bls. 24-26)
Sjávarútvegur (lesbók bls. 17, vinnubók bls. 27-28)
4. - 15. nóvember
Vestur-Evrópa (lesbók bls. 40-53, vinnubók bls. 45-51
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Paravinna, velja eitt land í V-Evrópu og kynna sér vel
11. - 2. nóvember
Austur-Evrópa (lesbók bls. 62-72, vinnubók bls. 52-57)
Paravinna, velja sér eit land í A-Evrópu og kynna sér vel
20. nóvember - 20. desember
Suður-Evrópa, lesbók bls. 74-91, vinnubók bls. 58-63.
velja sé refni sem að tengist menningu S-Evrópu
Samvinna í Evrópu (lesbók bls. 92- , vinnubók bls. 64 - )

Námsmat:
Símat, einstaklings og hópavinna, próf
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. Samfélagsgreinar 7. bekkur - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til að
skilja veruleikann


geti gert grein fyrir legu Evrópu, landsháttum, sögu og menningu og tengslum hennar við aðra heimshluta



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

G.Í. Samfélagsgreinar 7. bekkur - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og
öðrum


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

Lykilhæfni fyrir 5.-7. bekk - Tjáning og miðlun


Tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum.



Gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á
hverju sinni.



Hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt upp röksemdafærslu í máli sínu og tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.

Lykilhæfni fyrir 5.-7. bekk - Skapandi og gagnrýnin hugsun


Vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og miðlun viðfangsefna á
skapandi hátt.

Lykilhæfni fyrir 5.-7. bekk - Sjálfstæði og samvinna


Gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í samræmi við það.



Unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla.

Lykilhæfni fyrir 5.-7. bekk - Nýting miðla og upplýsinga


Notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings við nám.



Notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda.

Lykilhæfni fyrir 5.-7. bekk - Ábyrgð og mat á eigin námi


Skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár.
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NÁMSEFNI/GÖGN

Evrópa eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson
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KENNSLUSKIPULAG



1. 26. - 30. ágúst
Skólabúðir að Reykjum



2. 2. - 5. september
Fjallgöngur og fleira



3. 9. - 20. september
Evrópa
a. Lönd og landamæri
Vinnubók: bls. 4-5 (verkefni 1-4
bls. 11 (verkefni 3) - nota kort í lesbók bls. 6)
kahott spurningar
Glærurgerð



4. 23. sept. - 4. október
Landslag í Evrópu
a. Landslag í Evrópu (lesbók bls. 7, vinnubók bls. 13)
b. Eyjar og skagar (lesbók bls. 8, vinnubók bls. 15)
c. Ár, vötn, höf, fjallgarðar (lesbók bls. 9, vinnnubók bls. 15 og 16)



5. 7. - 18. október
Loftslag og gróður
a. Golfstraumurinn (lesbók bls. 9, vinnubók bls. 17-18)
b. Loftslag (lesbók bls. 10, vinnubók bls. 13)
c. Gróður (lesbók bls. 11, vinnubók bls. 20-21)
d. Búseta (lesbók bls. 12, vinnubók bls. 21-22)



6. 21. október -1. nóvember
Maður og náttúra (lesbók bls. 13, vinnubók bls. 23)
Atvinnuhættir (lesbók bls. 13, vinnubók bls. 13-14)
Landbúnaður (lesbók bls. 14-16, vinnubók bls. 24-26)
Sjávarútvegur (lesbók bls. 17, vinnubók bls. 27-28)
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7. 4. - 16. nóvember
Vestur-Evrópa (lesbók bls. 40-53, vinnubók bls. 45-51
Paravinna, velja eitt land í V-Evrópu og kynna sér vel



8. 18- 29. nóvember
Austur-Evrópa (lesbók bls. 62-72, vinnubók bls. 52-57)
Paravinna, velja sér eit land í A-Evrópu og kynna sér vel



9. 2. - 13. desember
Suður-Evrópa, lesbók bls. 74-91, vinnubók bls. 58-63.
velja sé refni sem að tengist menningu S-Evrópu
Samvinna í Evrópu (lesbók bls. 92, vinnubók bls. 64 -

)
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