Kennsluáætlun 9. bekkur
Fagheiti: samfélagsfræði – haust
Tímabil
Hæfniviðmið
Við lok 9. bekkjar getur
nemandi
Lota nr. 1 Aflað sér upplýsinga.
hefst.
26. ágúst- Sett sér markmið.
30. Ágúst
Unnið sjálfstætt.
2. sept. 6. sept.
10. sept.14. sept.

17. sept.21. sept.

Námsþættir

Kennari: Guðjón Már Sveinsson og Gylfi Freyr Gröndal
Námsefni/
Leiðir
Matsviðmið/
kennslugögn
Námsmat

Landafræði

Um víða veröld – Kynning
heimsálfur
kennara.

Asía

Netið

Samvinna.

Suður-Ameríka

iPad

Skoðuð
verða kort.

Útskýrt megineinkenni
gróðurfars og loftslags í að
minnsta kosti 2 mismunandi
löndum.

Annað

Glæruverkefni

Verkefni um Asíu
og Suður-Ameríku

Atlas

Nýtt hugbúnað/forrit í vinnu.

Seinni heimstyrjöldin
Komið þekkingu sinni
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Kynning
kennara.

(birt með fyrirvara um breytingar)

Lota nr. 2
hefst
24. sept.28. sept.

1. okt.5. okt.

8. okt. –
12. okt.

15. okt. –
19. okt.

Tekið tillit til skoðana annarra.

-

Virkjað hugmyndaflugið til að
vinna að og finna lausnir á
verkefnum.

-

Nýtt hæfileika sína og skapað
afurð.
Komið fram við aðra af virðingu
og ábyrgð.

-

fyrri
heimsstyrjöldin
árin milli stríða
aðdragandinn að
seinni heimsstyrjöldinni
seinni
heimsstyrjöldin
stríðsárin á Íslandi

iPad.
Samvinna.
Stríðsárin á
Íslandi.
Styrjaldir og
kreppa.
Efni af netinu.
Kvikmynd

Nýtt tæknina á skapandi hátt.

•

Aflað sér upplýsinga um
samfélagsleg málefni.

•

Greint og fjallað um
tímabil, atburði og
persónur.

Próf úr seinni
heimsstyrjöldinni

4. okt.
skipulagsdagur
9. okt.
foreldraviðtöl
21-22. okt.
Vetrarfrí

22. okt. –
25. okt.
28. okt. –
1. nóv.

Fært rök í rituðu máli.

4. nóv. –
8. nóv.

Borið virðingu fyrir frelsi fólks til
mismunandi trúar, lífsgilda,
skoðana og lífshátta.
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Helförin

Efni af netinu.

Kynning
kennara.

Ritun
Stuttmynd

9. bekkur á
Laugarvatni

(birt með fyrirvara um breytingar)

12. nóv. 14. des.
15. jan –
31. jan.

Kvikmynd.

Samvinna

Nýtt forrit í vinnu.

Fjallað um náttúruferla sem
mynda og móta land og hafa
áhrif á loftslag og gróður.

Landafræði
Afríka

Skoðað víxlverkun samfélags,
náttúru og umhverfi, í sögulegu
samhengi.

Kynning
Um víða veröld – kennara
heimsálfur
Samvinna
Netið

Veggspjald

iPad
Atlas

Sýnt fram á skilning á eðli
sjálfbærrar þróunar og þýðingu
hennar fyrir umhverfi, samfélag
og efnahagslíf.

3. feb. –
21. apríl

22. apríl 21. maí

Fengist við samfélagsleg
málefni.

Kalda stríðið

Frelsi og velferð
bls. 11-45

Forn samfélög

Netið

Glærukynning og
próf

Samvinna

Frjáls afurð

Unnið á skapandi hátt
Aflað upplýsinga og sett þær
fram á skýran hátt.
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(birt með fyrirvara um breytingar)

