SAMFÉLAGSGREINAR

Samfélagsfræði 8. Bekkur - Haust
Kennari: Katrín Kristín Friðjónsdóttir

Lýsing
Fjallað verður um myndun jarðar, göngu jarðar og sólar, innri gerð jarðar, innræn og ytri öfl, landakort,
náttúru, gróður og loftslag, lofthjúp jarðar, gróðurhúsaáhrif, veðurfar, og höfin.
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, landakortabók
Kennsluaðferðir:
Innlögn kennara
Sjálfstæð vinna
Hópavinna
Notkun ýmissa netmiðla
Heimildamyndir
Vinnubækur
Námsmat:
Kannanir, hópavinna, verkefnavinna, kaflapróf, virkni og ástundun í tímum, hæfni nemenda til að hlusta
á og fylgjast með þegar samnemendur þeirra flytja verkefni.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ
G.Í. Samfélagsgreinar 8. bekkur - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda
til að skilja veruleikann




geti greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum
geti gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja með
hliðsjón af sjálfbærri þróun
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




vegið og metið skoðanir og upplýsingar á gagnrýninn hátt
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

Ágúst
Kynning
September
Jörðin verður til, bls. 4- 17
Miklihvellur, svarthol, ytri og innri reikistjörnur.
Ganga jarðar og tungls.
Geimferðir
Október
Uppbygging jarðar, bls. 18 – 43 Innri gerð jarðar, innræn öfl, eldgos, jarðskjálftar, útræn öfl
Landakort, bls. 44-57
Kortavarpanir, baugsnetið og tímabelti, kortalestur
Nóvember
Náttúra, gróður og loftslag jarðar bls. 58-90
Lofthjúpur jarðar, gróðurhúsaáhrif, vindakerfi jarðar, veðurfar og loftslag, gróðurfar
Desember
Höfin, bls.90-111
Innhöf og úthöf, hafstraumar, auðlindir í hafinu, skipaskurðir
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