
Seljaskóli 2018-2019

SAMFÉLAGSFRÆÐI

Samfélagsfræði 5. bekk 2018 - 2019

Kennarar: Ingibjörg Gunnarsdóttir; Íris Árnadóttir; Jóna 
Linda Hilmisdóttir; Katrín Óladóttir

| 5

Markmið:

Samfélagsfræði skiptist í:

Reynsluheimur: Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til aðskilja veruleikann.

Hugarheimur: Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum.

Félagsheimur: Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl við aðra.

Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.   

Námsefni:

Ísland veröld til að njóta, kortabók fyrir grunnskóla. Leifur Eiríksson, Víkingaöld.

Ísland veröld til að njóta, kortabók fyrir grunnskóla. Leifur Eiríksson, Víkingaöld.

Kennsluaðferðir:

Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður, kynningar og flutningur verkefna, upplýsingaleit, 
sjálfsnám, samvinna o.fl.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðalnámsskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti hver 
nemanda. Hæfni nemenda er metin út frá kvarðanum; framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

  SEL Samfélagsgreinar  5. bekkur 2018-2019 - Reynsluheimur - Umhverfi, saga, samfélag og menning

 Geti aflað upplýsinga úr kortum og gröfum og unnið með þær.

 Gert grein fyrir lagskiptingu jarðar og innviðum hennar. 

 Gert grein fyrir mismunandi búsetuskilyrðum mannsins í ólíkum landshlutum.

 Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til þeirra.

 Geti útskýrt og túlkað hugtök landafræðinnar á borð við örnefni, þéttbýli, fjörður og unnið með þau.

 Lýst með dæmum áhrifum mannsins á umhverfi og náttúru Íslands. 

 Geti merkt áttirnar inn á áttavita.

 Dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar,

 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði.

 Geri sér grein fyrir skiptingu Íslands í landshluta og þekki helstu kennileiti.

 Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun.

 Greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum.

  SEL Samfélagsgreinar  5. bekkur 2018-2019 - Félagsheimur - Samskipti og vinnubrögð 

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og farið eftir fyrirmælum.

  Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt skriflega.

 Tekið virkan þátt í umræðum.

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum.

 Aflað sér upplýsinga úr námsefninu, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna. Sýnt góðan frágang. 

 Beitt á sanngjarnan hátt sjálfsmati.
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