Kársnesskóli
Saga – 8. bekkur
Hæfniviðmið
Við lok 8. bekkjar getur nemandi:
Reynsluheimur - Umhverfi, samfélag,
saga, menning
 skoðað víxlverkun samfélags og stjórnmála
í sögulegu samhengi
 fjallað á upplýstan hátt um einkenni og
stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu
landsins
 aflað sér og notað upplýsingar um
menningar- og samfélagsmáefni sem
birtast í ræðu og riti
 rökrætt mikilvæg hugtök í tengslum við
menningar- og samfélagsmálefni
 greina mannlega þætti sem móta og breyta
umhverfi og búsetuskilyrðum
 greint og fjallað um upplýsingar á kortum
og gröfum
 þekkt og rætt tímabil, atburði, persónur,
menningartengsl á ýmsum tímum sem
vísað er til í þjóðfélagsumræðu
 gert sér grein fyrir hlutverki heimilda,
sjónarhorna og gildismats í sögu og
sameiginlegum minningum
 útskýrt og rökrætt gerð og þróun íslensk
þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra
áhrifaþátta
 greint afmarkaða efnisþætti sögunnar,
íslenskrar eða erlendrar
 útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í
textum, hlutum, hefðum og minningum
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Námsþættir

Námsefni/Kennslugögn Leiðir/Kennsluhættir

Matsviðmið/Námsmat

 aðstæður og saga
landsins á 19. öld
 Jón Sigurðsson
 sjálfstæðisbarátta
Íslendinga
 sjálfstæðisbaráttan
í Evrópu á 19. öld
 merkir atburðir á
19. öldinni








 hlutföll milli námsmats
má sjá í verkefnabókum í
Mentor
 nemendakynning með
glærum (hópvinna)
 Stuttmyndagerð
 skriflegt próf
 hugtakakort










námsbækur
verkefnahefti
kennslumyndbönd
myndbönd af netinu
gröf
stöpla-, skífu- og
línurit
fræðibækur
verkefni frá kennurum
blaðagreinar
vefmiðlar
vefsíður
hugtakakort
KVL
vennkort

 verkefni úr námsbók unnin
 kennari og nemendur taka
saman aðalatriði úr
hverjum kafla
 umræður um efnið og
upplýsinga leitað á netinu
 glærukynningar nemenda
 hópvinna
 umræður í tímum
(nemendur taka þátt)
 efni námsbókarinnar rætt,
með útskýringum frá
kennara og út frá þekkingu
og reynslu nemenda
 hópverkefni um
samfélagslegt og sögulegt
efni
 kynning á hópverkefni
(stuttmynd eða veggspjald)
 farið yfir og unnið með þau
verkefni sem eru í námsbók
 fylgst er með fréttum eins
og hægt er til að tengja
námsefni við nútímann

 bent á, fyrirbyggt og brugðist rétt við
ýmsum hættum og slysagildrum í
umhverfinu og náttúrunni
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