Kennsluáætlun
Samfélagsgreinar – vor 2020
7. bekkur, 3 vikustundir
Kennari: Elsa Gissurardóttir og Kristjana G. Jónsdóttir
Elsa.Gissurardottir@rvkskolar.is og Kristjana.g.jonsdottir@rvkskolar.is

Samfélagsgreinar
Samfélagsfræði er fjölfagleg grein sem stuðlar að auknu menningarlæsi, aukinni gagnrýni og bættu
siðferði í greiningu upplýsinga, færni í rituðu og mæltu máli en saman stuðla þessir þættir að
upplýstari ákvarðanatöku í lýðræðissamfélagi og færni sem nýtist á vinnumarkaði. Samfélagsfræði í 7.
bekk samanstendur af landafræði, sögu og trúarbragðafræði. Vorið 2020 verður lokið við yfirferð í
landafræði Evrópu og íslandssaga síðan tekin. Nýöldin, frá 1520-1900 er könnuð og áhersla lögð á
stöðu íslensks samfélags og staða Íslands innan Evrópu á þessu tímabili
Kennslubækur: Evrópa og Samferða um söguna 2. hefti.
Stefna og reglur námsgreinarinnar:
Samskipti
Mæting
Virkni í tímum
Skil á verkefnum - sein skil
Ritstuldur
Ábending um hjálpargögn
fyrir nemendur
Skyldur nemenda
Skyldur kennara
Stoðþjónusta nemenda

einkennast af virðingu og góðri samvinnu nemenda og kennara
á réttum tíma með bækur og gögn
gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel
sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem
viðmið koma fram
verður ekki liðinn
hljóðbækur og flettibækur frá www.nams.is eru á mentor.is
mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi,
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is
mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu
á www.nams.is, undir námsefni - náttúrufræði, er hægt að hlusta á lesbækur
sem hljóðbók og rafbækur.

Tímabil
2.- 15. janúar

Náms- og viðfangsefni
Evrópa

16. janúar

Sögueyjan 2
Inngangur

20.-24. janúar
27. janúar – 7.
febrúar

2. kafli Siðaskiptin
Galdrafárið

Námsmat
Verkefnavinna
Könnun
Verkefnavinna
-tímalína
-verkhefti
-veggspjald
-teiknimyndasaga
-frásögn af atburði
-sérfræðihópar
-hugarkort

Hæfniviðmið

−
−
−
−
−
−

Verkefnavinna

unnið með öðrum og sýnt
jákvæðni í samskiptum,
aflað sér upplýsinga, metið og
nýtt þær við verkefnavinnu,
komið fram við aðra af virðingu
og kurteisi,
unnið vel og farið eftir
fyrirmælum,
greint frá völdum þáttum í
Íslandssögunni fyrir 1800,
þekkt erlenda
hugmyndastrauma sem bárust

Starfsdagur
7. febrúar.

−
10. – 14. febrúar
Foreldradagur
11. febrúar.

17. – 21. febrúar

3. kafli Konungsvaldið
styrkist

Verkefnavinna

4. kafli Menning og
menntun
5. kafli Bændasamfélagið

Verkefnavinna

Tyrkjaránið

Verkefnavinna

Skaftáreldarmóðuharðindin

Verkefnavinna

6. kafli – Reykjavík sem
höfuðstaður

Verkefnavinna

7. kafli Sjálfstæðisbaráttan

Verkefnavinna

8. kafli Efnahagsfrelsi
9. kafli Endalok
bændasamfélagsins
Verkefnavinna

Verkefnavinna
Verkefnavinna
Könnun

24. – 28. febrúar

Verkefnavinna
Könnun

Vetrarleyfi
28. febrúar

2. – 13. mars
Vetrarleyfi
2. mars.

16. mars – 3.
apríl
Reykir
23. - 27. mars

14. -24. apríl
Sumardagurinn
fyrsti 23. apríl.
Starfsdagur
24. apríl.

27. apríl – 2. maí
Verkalýðsdagurinn
1. maí

4. – 8. maí
11. – 15. maí

18. - 29. maí
Uppstigningardagur 21. maí.
Starfsdagur
22. maí.
Skólaslit
5. júní.

til Íslands, á þessum tíma t.d.
upplýsingin og siðaskiptin,
lýst tengslum Danmerkur og
Íslands,

