Skólanámsskrá Ingunnarskóla

Norðurlöndin
6. bekkur

Hæfniviðmið

Að nemendur geti:

Reynsluheimur
Bent á tengsl valinna þátta í
samfélagi, náttúru, trú og lífsviðhorfi,
einkum í nærsamfélaginu.
Nefnt dæmi um einkenni og stöðu
Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu
og menningar.
Aflað sér og nýtt vitneskju um
samfélagsmálefni í námsgögnum og
miðlum.
Rætt um samfélagið og notað valin
hugtök í því samhengi.
Gert sér grein fyrir nokkrum
einkennum þess að náttúrufar
breytist vegna ytri áhrifa.
Sagt frá dæmum, um hvernig loftslag
og gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk
lifir.
Bent á dæmi um áhrif tækni og
framkvæmda á mannlíf og umhverfi.
Áttað sig á hlutverki landakorta og
notagildi þeirra.

Leiðir að
hæfniviðmiðum/kennari

Leiðir að
hæfniviðmiðum/nemandi

Kennari:
Setur fram kveikju, sem er fána órói.
Sýnir hvern fána fyrir sig og spyr yfir
hópinn hvort þau viti hvaða land á
þennan fána.
Umræða um hverjir hafa komið til
hvaða lands og hverjir hafa búið
erlendis.
Hugstormun um Norðurlöndin,
höfuðborgir, tungumál, stærð
landsins, áhugaverðir staðir og fleira.
Leggur inn staðsetningu og legu
Norðurlandanna.
Setur fyrir í heimavinnu lestur fyrir
hvert land fyrir sig. Eitt land fyrir
hvern tíma.
Leggur inn fróðleik um eitt
norðurland í hverri viku og verkefni
um landið unnin á stöðvum.
Endurtekið með öll löndin.
Kennari setur fyrir lokaverkefni sem
unnið er heima og er svo kynnt fyrir
bekknum. Þar á nemandi að velja sér
eitt norðurland og fram þarf að
koma: höfuðborg, stjórnarfar,
íbúafjöldi, gróðurfar, veðurfar, helstu

Nemendur:
Teikna og lita fána allra
norðurlandanna í verkefnabókina.
Skrifa heiti landsins fyrir neðan hvern
fána.
Merkja norðurlöndin inn á
landakort.
Lesa um hvert land fyrir sig heima
fyrir hvern tíma.
Verkefni tengd hverju landi eru unnin
á fimm mismunandi stöðvum.

Námsmat
Skriflegt próf úr námsefninu.
Lokaverkefni sem unnið er heima.
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Sagt frá atburðum og persónum á
völdum tímum, sem tengjast
nærsamfélaginu.
velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra
og áreiðanleika.
komið auga á nokkra þætti sem hafa
haft áhrif á mannlífið í tímans rás,
svo sem umhverfi og skipulag
samfélaga.
Bent á dæmi um hvernig sagan birtist
í munum og minningum.
Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf
fólks birtast í mismunandi viðhorfum,
siðum og venjum.

atvinnuvegir, tungumál, fáni landsins,
markverðir staðir o.fl.

