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Lýsing

Samfélagsfræði og náttúrufræði unnið saman í þemaverkefnum hjá 3.bekk.

Markmið:

Markmið samfélags- og náttúrufræðigreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum 
sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum í 
samfélags- og náttúrufræðigreinum aðalnámskrár
grunnskóla, 2013.

Námsefni:

Könnum kortin, bókaflokkurinn Komdu og skoðaðu auk ýmissa verkefna sem gerð eru af kennara og ítarefni. 

Kennsluaðferðir:

Í kennslustundum munum við notast við verklegar æfingar, leitaraðferð og samvinnuverkefni.

Námsmat:

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

SEL samfélags- og náttúrufræði 3. bekkur 2019-2020

 Nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og menningar.

 Áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi.

 Bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum.

 Þekki hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra

 Geti bent á störf sem krefjast sérþekkingar.

 Geti aflað sér upplýsinga er varða náttúruna.

 Geti notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í texta skrifum.

 Sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, sem tengjast nærsamfélaginu.

 Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni.

 Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga.

 Kunni hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra, gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana

 Þekki hugtakið náttúruhamfarir og viti um þær helstu.

 Þekki hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra.

 Kunni mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns

  Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna.

 Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins.

 Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra.

 Geti útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt, hlustað á og rætt hugmyndir annarra

 Geti bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi
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 Geti rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum.

SEL samfélags- og náttúrufræði 3. bekkur 2019-2020 - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum

 Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum. 

 Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim.

 Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti.

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði.

 Sett sig í spor annarra jafnaldra.

SEL samfélags- og náttúrufræði 3. bekkur 2019-2020 - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að 
mynda og þróa tengsl sín við aðra

 Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar reglur.

  Sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.

  Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna.
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KENNSLUSKIPULAG

 Heimsálfurnar

 Húsdýrin

 Komdu og skoðaðu himingeiminn

Lesin er bókin Komdu og skoðaðu himingeiminn og unnin verkefni tengd henni. Markmiðið er að nemendur þekki 
að jörðin er byggð upp af: kjarna, möttli,jarðskorpu, hafi og hjúp. 
Að nemendur þekki reikistjörnurnar átta í sólkerfinu okkar og viti hvar þær eru staðsettar í röðinni frá sólu.

 Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti

Lesin er bókin Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti og unnin verkefni tengd henni. 

 Könnum kortin


