Kennsluáætlun
Vor 2019
Bekkur: 4. bekkur
Námsgrein: Þema (náttúrufræði og samfélagsfræði)
Fjöldi kennslustunda: 2 kennslustundir á viku
Kennari/kennarar: Guðrún Svava og Kolbrún
Áfangalýsing
Kennsluaðferðir: Verklegt, bóklegt, vettvangsferðir
Námsmat: Virkni, þátttaka, vinnusemi, sjálfsmat, verkefni metin og fl.
Hæfniviðmið:
Að nemendur kynnist hinum ýmsu þáttum sem tengjast samfélagi og náttúru.
Að nemendur geti gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana.
Að nemendur geti notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga.
Að nemendur geti hlustað á og rætt hugmyndir annarra.
Að nemendur geti farið eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif.
Að nemendur geti útbúið með aðstoð einfaldar og hollar máltíðir.
Að nemendur geti farið eftir einflöldum uppskriftum og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld.
Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara.

Dagsetning
7.-11. jan

Viðfangsefni
Ísland áður fyrr

Dæmi
Stutt kynning á
þemanu
Myndband um Gísla
á Uppsölum
Orðabók búin til

14.-18. jan

Ísland áður fyrr

Verkefnabók búin til
Forsíða á
verkefnabók
Orðabók
Híbýli

Híbýli og tímatal
21.-25. jan.

Ísland áður fyrr
Orðabók
Tímatal

28. jan - 1. feb.

Ísland áður fyrr
Matur
Orðabók

Hæfniviðmið

Að þekkja hvernig fólk bjó og hagaði sér fyrr á
öldum. Þekkja húsakynni, tímatal, mat, fatnað og
fleira. Læra gamaldags orð.

Námsmat
Bók sem nemendur
búa til metin,
sjálfsmat.

4.-8. feb.

Ísland áður fyrr

Fatnaður
Fatnaður

11.-15.feb

Ísland áður fyrr
Sjálfsmat

25. feb. - 1. mars

Íslenskir
rithöfundar

4. - 8. mars

Veggspjald um
rithöfundar metið.

Að nemendur þjálfist í heimildaleit á neti og í bókum.

Kynning
(framsögn) fyrir
samnemendur.

Íslenskir
rithöfundar

Að nemendur þjálfist í að koma fram.
Nemendur hefjast
handa við
heimildaleit

Heimildaleit
Velja bók eftir
höfund

18. - 22. mars

Að nemendur kynnist íslenskum rithöfundum, verkum
þeirra og ævi.

Þema kynnt
Íslenskir
rithöfundar

11. - 15. mars

Tími fellur niður

Íslenskir
rithöfundar

Setja upplýsingar á
plakat
Undirbúa kynningu

25. - 29. mars

Íslenskir
rithöfundar

Kynning á veggspjaldi

Heimilisfræði

Bakstur

Heimilisfræði

Matreiðsla

22. - 26. apríl

Fjaran og hafið

Tími fellur niður Sumardagurinn fyrsti

29. ap. - 3. maí

Fjaran og hafið

Gönguferð i fjöru til
að skoða lífríkið

6.- 10. maí

Fjaran og hafið

Vinna verkefni um
fiska

13. - 17. maí

Fjaran og hafið

Vinna verkefni um
fiska

20. - 24. maí

Fjaran og hafið

Ljúka verkefni,
námsmat

1. - 5. apríl
Að nemendur kynnist heimilisstörfum, bæði heima við
og í skóla.

Virkni í tímum og
foreldramat

Að nemendur kynnist lífríki hafs og fjöru í kringum
Ísland.

Vikni og þátttaka í
tímum

3 .- 7.apríl

Verkefni nemenda

27. - 31. maí

Fjaran og hafið

Tími fellur niður Uppstigningardagur

