Kennsluáætlun – vor 2022
Námsgrein: Samfélagsfræði
Bekkur: 5.
Kennarar: Elín Björg og Lára J.

Tímabil
4.-31. janúar

4.-11.febrúar
14.–28.febrúar

1.-11.mars

14.-31.mars

1.-7.apríl

11.-18.apríl
19.-29.apríl

[Sláðu inn hér]

Efnisþættir - inntak
Víkingaöldin, lesið í bókinni og farið á Þjóðminjasafnið
til að fræðast betur um þær fornleifar sem fundist hafa.
Verkefnið ,,Skjaldarbók“ kynnt og byrjað á
rannsóknarvinnu, æfa sig í sjálfstæðum vinnubrögðum
og að flytja verkefni fyrir bekkjarfélaga og kennara
Áframhald á kynningu á Skjaldarbók, munnleg frásögn
æfð.
Landafræði hefst – Ísland -hér búum við. Byrjað á að
lesa bókina saman og ræða um hugtök sem eru
nýstárleg.
Ísland-hér búum við. Vinna bæði í hópum og
einstaklingsleg að verkefnum í vinnubók. Leita sér
upplýsinga á vefnum.
Ísland-hér búum við. Vinna bæði í hópum og
einstaklingsleg að verkefnum í vinnubók. Leita sér
upplýsinga á vefnum.
Ísland-hér búum við. Vinna sjónrænt (myndverk) tvö og
tvö saman að stað á Íslandi sem þau hefðu áhuga á að
skoða og hafa aldrei komið til. Síðan kynna pörin sitt
verk.
Páskafrí
Trúarbragðafræði kynnt og byrjað á kristinni trú, rætt
vítt og breytt um hin ýmsu trúarbrögð. Vinna myndverk
s.s. mandölur og fleira.

Námsefni
Víkingaöldin lesin, umræður og
ritun.

Námsmat
Jafningjamat og símat.

Víkingaöldin lesin, umræður og
ritun.
Ísland -hér búum við, lesbók og
vinnubók og ýmislegt efni á vefnum

Jafningjamat og símat.

Ísland -hér búum við, lesbók og
vinnubók, tölvur

Jafningjamat og símat.

Ísland -hér búum við, lesbók og
vinnubók

Jafningjamat og símat.

Ísland -hér búum við, lesbók og alls
kyns vinna í tölvum varðandi
rannsóknir

Jafningjamat og símat.
Kennaramat

Kristin trú (mms.is), ýmislegt efni á
vefnum

Virkni í tímum og áhugi

Jafningjamat og símat.

Fossvogsskóli – Haðalandi 26, 108 Reykjavík, sími 568 0200
... vertu til að leggja hönd á plóg ...

[Sláðu inn hér]

2.-13.maí

16.-30.maí

[Sláðu inn hér]

Kristin trú skoðuð frá sögulegu sjónarhorni. Horft á
stuttmyndir og sögur sagðar. Nemendur flytja sjálf sögu
sem þau hafa valið sér af netinu og segja bekknum frá.
Fjallað um stærstu hátíðir kristinnar trúar, jól og páska
og saga kristinnar skoðuð út frá því. Vinna verkefni um
páskana og ráða þau hvernig þau skila því.

Kristin trú (mms.is), bls.5 – 17 og
ýmislegt efni á vefnum

Virkni í tímum og áhugi

Kristin trú (mms.is), bls.5 – 17 og
ýmislegt efni á vefnum

Virkni í tímum og áhugi
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[Sláðu inn hér]

