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Markmið:

Að nemendur skilji reynsluheim sinn, umhverfi og sögu. 

Að nemendur skilji hugarheim og sjálfmynd sína og annara.

Að nemendur geti myndað og þróað tengsl sín við aðra, samskipti við aðra og sett sig í spor annara. 

Námsefni:

Snorra Saga, Norðurlönd, Upright, 

Kennsluaðferðir:

Að nemendur öðlist grunn orðaforða í ensku. Geti lesið létta texta um efni sem þeir geta tengt við eigið líf og áhugamál.
Nemendur þjálfist í að tjá sig munnlega og skriflega um málefni sem eru þeim kunnugleg.
Nemendur verði færir um að beita helstu málfræði- og málnotkunarreglum.

Námsmat:

Símat. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur 2019 - 2020 - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni 
nemenda til að skilja veruleikann

 Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. Umhyggju fyrir öðrum 
mönnum og öllu lífi.

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa.

 Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf.

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

 Rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu. 

 Lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti. 

 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú.

 Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks.

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður.

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 
verndar. 

 Séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og náttúrunni.

 Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta. 

 Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélög.

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

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur 2019 - 2020 - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á 
sjálfum sér og öðrum

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans.

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 
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 Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum.

 Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni.

 Lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund. 

 Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan og uppbyggjandi hátt. 

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

 Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og breytast. 

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

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess. 

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur 2019 - 2020 - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa 
tengsl sín við aðra

 Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju.

 Rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga. 

 Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda. 

 Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum.

 Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins.

 Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra.

 Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra. 




