Kennsluáætlun
Vor 2021
Bekkur: 5. bekkur
Námsgrein: Þema – Ísland-hér búum við
Fjöldi kennslustunda: 3 tímar í töflu
Kennari/kennarar: Erna Oddný Gísladóttir og Margrét Þorleifsdóttir
Áfangalýsing

Kennsluaðferðir:
Einstaklingsmiðað nám. Markmið kennslunnar er að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og stuðst
er við fjölbreyttar kennsluaðferðir.











Sýnikennsla
Umræðu- og spurnaraðferðir
Samvinnunám
Einstaklingsvinna
Verklegar æfingar og námsleikir
Leitaraðferðir
Skapandi vinna
Útikennsla
Skoðunarferðir

Námsmat: Vinnubók, hópaverkefni og gagnapróf ásamt virkni í tímum.

Hæfniviðmið:
 Geti gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins.
 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður.
 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði
 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar
 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga
 Lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti
 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn og sér og í samstarfi við aðra.
 Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá
hugsanlegri þróun í framtíðinni
 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist.
 Lýst veðri í heimabygg og loftslagi og landslagi á Íslandi.
 Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum.
 Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undirleiðsögn og í samvinnu með öðrum
 Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi.
 Unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá.
Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara.
Dagsetning

6. - 9.apríl

12. – 16.apríl

Viðfangsefni

Ísland-hér búum við

Ísland-hér búum við

Kaflar
Bækur afhentar og þema kynnt
Kveikja: horft á myndbönd Inspired by Iceland
Lesbók bls. 4-15
Vinnubók bls. 3-12
Lesbók bls. 16 - 35
Vinnubók bls. 13 - 23

Námsmat

 Virkni í tímum
 Vinnubók
 Hópaverkefni
 Gagnapróf

19 – 23.apríl

X

Sumardagurinn fyrsti og skipulagsdagur

26.-30.apríl

Ísland-hér búum við

Lesbók bls.36 - 44
Vinnubók bls. 24 - 31

3. – 7.maí

Ísland-hér búum við

Skipt í hópa, skipuleggja vinnu og byrja á
kynningu á landshluta

10. – 14.maí

Ísland-hér búum við

Hópavinna og kynningar

17.-21.maí

Ísland-hér búum við

Hópavinna og kynningar

25.-28.maí

Ísland-hér búum við

Hópavinna og kynningar

