Samfélagssfræði - Kennsluáætlun
The boy in the striped pyjamas

Það sem ekki vinnst í skólanum þarf að vinna heima.
Mundu: Það sem er erfitt að læra er þess virði að kunna!
Magn er ekki forsenda gæða
Yfirmarkmið:
Markmið í samfélagsfræði
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Greint mynstur mannlegrar athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum.
Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur.
Gert sér grein fyrir hlutverki heimilda.
Greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar.
Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi,
þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum.
Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn
sér og í samstarfi við aðra.

Verkfæri
Styrjaldir og Kreppa
Kvikmyndin The Boy in the Striped Pyjamas (Netflix)
Office365
ipap/tölvur/sími
Mentimeter.com
Nemendur þurfa
Kennslubók
Office365
Ýmis öpp
Kveikja:
Fara yfir aðal atriðin í kaflanum Allt vald til foringjans
Horfa á myndina The Boy in the striped pyjamas

Skylduverkefni:
Tímaás - Einstaklings
velja tímabil – finna upplýsingar – setja upp í stofunni
1915 – 1925
1926 - 1935
1936 - 1938
1939
1940 - Gestur
1941
1942 - Jónas
1943
1944 - Emil
1945 - Veronika / Oliwia / Jón
Teikna - Einstaklings
Teikna mynd af strákunum sitthvoru megin við girðinguna
Teikna – ipad - tölva
Skila í OneNote.
Persónulýsing - Einstaklings
Bruno
Shmuel
Pabbinn
Mamman
Gretel
Pavel
Kotler
Unnið í mentimeter
Áróðurs plakat - 2 saman
Búa til veggspjald þar sem þau eiga að hafa áhrif á skoðanir fólks.
Ritun - Einstaklings
Hugsaðu þér að þú eigir heima í Þýskalandi og ert andstæðingur Hitlers. Skrifaðu vini á Íslandi bréf og
segðu honum frá því sem er að gerast í Þýskalandi og hvað þér finnst um það.
Skila í OneNote

Lokaverkefni - 2 saman - 3
Velur 1 af 3 verkefnum
Teymisverkefni 2-3 saman.
Adolf Hitler:
Hvar var Adolf Hitler? Hvernig náði hann völdum? Hvernig náði hann heilli þjóð með sér?
Útrýmingabúðir nasista:
Hvað voru útrýmingabúðir nasista? Hver var munurinn á því sem fór þar fram og þeirri mynd sem
nasistar drógu upp.
Nasistar:
Hver var hugmyndafræðin og hvaða mynd drógu þeir upp af gyðingum og hvernig fóru þeir með
gyðinga.
Val um:
Fræðslumyndband
Veggspjald
Teikna/mála (Teiknimyndasaga/mynd)
Bæklingur
Ljóð
Nearpod
Spil

1940
Þýskaland og Italía ná stjórn yfir mest allri Evrópu.
Winston Churchill verður forsætisráðherra í Bretlandi.

