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Samfélagsgreinar 9. bekkur

Kennarar: Helga Brynleifsdóttir; Helga Þórdís Jónsdóttir; 
Valgerður Johnsen
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Lýsing

Farið er bæði í landafræði og sögu. Viðfangsefnin sem nemendur taka fyrir eru: • Fyrri heimsstyrjöldin 

• Stéttabarátta • Velmegun og heimskreppa • Millistríðsárin        • Seinni heimsstyrjöldin • Eftirstríðsárin •Jörðin verður til 

• Uppbygging jarðar • Landakort • Náttúra, gróður og loftslag jarðar • Höfin • Auðlindir og orka • Búseta og skipulag 

• Umhverfið okkar. 

Markmið:

Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.

Nemendur geri sér grein fyrir:
•hvernig jörðin varð til og hvernig hún hefur mótast. 
•hvernig jörðin hefur mótað mennina og mennirnir umhverfi sitt. 
•tilurð náttúruauðlinda og mismunandi umgengni og nýting jarðarbúa á þeim. 
•sögu Íslands frá byrjun 20. aldar fram á seinni hluta hennar með mikilli tengingu við sögu annarra heimshluta.
•gangi fyrri og seinni heimsstyrjaldar frá ýmsum sjónarhornum og því hvaða áhrif styrjaldirnar höfðu hér á landi.
•efnahagskreppunni sem hófst í Bandaríkjunum 1929 og áhrifum hennar á Íslandi og annars staðar í heiminum.

Námsefni:

 Kennslubókin Styrjaldir og kreppa eftir Synnøve V. Hellerud og Sigrid Moen, þýðing og íslensk staðfærsla Gunnar 
Karlsson og kennslubókin Um víða veröld – Jörðin eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson.

 Efni af veraldarvefnum

 Verkefni frá kennara

 Myndbönd

 Fræðibækur

 Ýmis uppflettirit

Kennsluaðferðir:

Nemendur vinna verkefni bæði einstaklingslega og í hópum. Horfa á fræðslumyndir. Einnig taka þau þátt í umræðum og afla 
sér upplýsinga, vinna úr þeim og kynna fyrir samnemendum.

Námsmat:
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Verkefni, kannanir og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá upplýsingar í upphafi 
hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til nemenda. Hæfni nemenda er 
metin jafnt og þétt og matið birtist reglulega á hæfnikorti nemenda á mentor.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar  9. bekkur  2018 - 2019  - Reynsluheimur - Umhverfi, saga, samfélag og menning

 Geti sýnt fram á skilning á mismunandi tímabeltum jarðar.

 Geti gert grein fyrir orsökum veðurs þ.e.  vinda, hita og úrkomu og þekkt helstu tákn veðurkorta. 

 Geti gert grein fyrir hvernig jörðin og sólkerfin urðu að líkindum til. 

 Geti sýnt fram á skilning á bauganeti jarðar.

 Getur sýnt þekkingu sína á tenglsum skipulags og umhverfis.

 Geti fjallað um náttúruferla (innræn- og útræn öfl) sem mynda og móta land. 

 Geti útskýrt megineinkenni gróður – og loftslagsbelta jarðar.

 Geti fjallað um orkugjafa jarðarinnar. 

SEL Samfélagsgreinar  9. bekkur  2018 - 2019  - Félagsheimur - Samskipti og vinnubrögð

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum  og farið eftir fyrirmælum.

 Geti tekið virkan þátt í samstarfi.

 Geti tekið virkan þátt í umræðum.

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt munnlega.


