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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.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar  9. bekkur  2019 - 2020  - Reynsluheimur - Umhverfi, saga, samfélag og menning

 Gert grein fyrir gangi fyrri heimsstyrjaldarinnar, orsökum hennar og afleiðingum. 

 Lýst þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi.

 Gert grein fyrir atburðum í seinni heimsstyrjöldinni og orsökum hennar og afleiðingum. 

 Geri sér grein fyrir áhrifum hernámsins á íslenskt samfélag.

 Geti greint og fjallað um upplýsingar á kortum, gröfum og loftslagsritum.

 Geti sýnt fram á skilning á mismunandi tímabeltum jarðar.

 Geti gert sér grein fyrir veðurspám og þekkir helstu tákn veðurkorta. 

 Séð hvernig sagan hefur mótast af samfélagsskipulagi, þjóðfélagsbreytingum og hugmyndastefnum.

 Skýrt orsakir efnahagskreppunnar í Bandaríkjunum og sýnt dæmi um áhrif hennar á Íslandi.

 Þekkt til helfarinnar, þjóðarmorða og ofsókna gegn minnihlutahópum í aðdraganda og í síðari heimsstyrjöldinni.

 Metið heimildir á gagnrýninn hátt og sýnt hvernig ólíkar heimildir geta sagt söguna á ólíkan hátt.

 Geti gert sér grein fyrir stöðu og hreyfingu jarðar í sólkerfinu og skiptingu jarðsögutímans.  

 Geti sýnt fram á skilning á bauganeti jarðar.

 Getur sýnt þekkingu sína á tenglsum skipulags og umhverfis.
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 Greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

 Útskýrt hugmyndafræði frjálshyggjunnar, fasisma og nasisma.

 Gert grein fyrir frá andófi og andspyrnuhreyfingum á styrjaldarárunum.

 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  2019 - 2020  - Félagsheimur - Samskipti og vinnubrögð

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og farið eftir fyrirmælum.

 Geti tekið virkan þátt í samstarfi.

 Geti sýnt ábyrgð í meðferð heimilda og upplýsinga.

 Geti tekið virkan þátt í umræðum.

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum.

 Sýnir vandvirkni og metnað í vinnubrögðum og frágangi verkefna.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt munnlega.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt  skriflega.


