Vissir þú...

Bærinn okkar!
Vinnan í átthagafræðinni hefur reynst
mjög skemmtileg!
Við höfum lært mikið um
bæinn okkar, öll hans
undur, merkilega sögu í
fortíðinni og þá
möguleika sem hann
býður upp á til
framtíðar!

...að í Snæfellsbæ eru þrjár hafnir, í Ólafsvík,
Rifi og á Arnarstapa.
...að Ingjaldshólskirkja er elsta steinsteypta
kirkja í heiminum.
...að Bárður Snæfellsás ákvað að ganga í
Snæfellsjökul eftir að hafa vegið frændur sína.
...að Ólafsvík heitir eftir fyrsta landnámsmanni
sínum, honum Ólafi Belg.

Ólafsvík
Ennisbraut 11
355 Snæfellsbæ

...að á Búðum er rekið heilsárshótel.
...að á Gufuskálum er 412 metra mastur sem var
einu sinni hæsta mannvirki Evrópu.
...að margir telja Snæfellsjökul geyma mikla
dulræna orku.

Ekki er síðra að kynnast

Hellissandi
Keflavíkurgötu 2
360 Snæfellsbæ

Lýsuhólsskóla
356 Snæfellsbæ

hvert öðru í gegnum þá
vinnu sem við höfum

Átthagafræði

unnið - bæði í styttri og
lengri ferðalögum, eða í
úrvinnslunni sem fram
fer að þeim loknum.
Áfram átthagafræði!!!

...að fyrsta vestræna konan sem fæddi barn í
Ameríku var Guðríður Þorbjarnadóttir frá
Laugarbrekku á Snæfellsnesi.

Snæfellsbær
“Þar sem jökulinn ber við loft”

www.gsnb.is

gs@gsnb.is

Átthagafræði í Grunnskóla
Snæfellsbæjar

Hvað er átthagafræði...
Átthagafræði
samfélag!

Forsagan

er

fræðsla

um

grenndar-

Lykilþættir
í
náttúru þess,
landafræði og
sögu leika þar
stórt hlutverk
og í Snæfellsbæ er margt
að finna um þá

Í kjölfar vinnu við skólastefnu
Snæfellsbæjar kviknaði áhugi á
aukinni áherslu í
námi um
heimabyggðina meðal starfsfólks
G.Snb.
Í

Námskráin
Námskrá í átthagafræði Grunnskóla
Snæfellsbæjar er í tveimur hlutum,
annar er fyrir starfsstöðvarnar
norðan Fróðárheiðar (Ólafsvík og
Hellissandi) og hinn fyrir
starfsstöðina sunnan heiðar,
(Lýsuhólsskóla).

þætti.
Átthagafræði snýst ekki síður um að kynnast
samfélagi nútímans og þeim möguleikum
sem þar búa til framtíðar.

framhaldinu kynnti starfsfólk sér
námsgreinina átthagafræði og það
sem liggur að baki hennar.
Strax var ákveðið að námið ætti að
gefa
möguleika
á
uppbroti
hefðbundins náms, með sérstakri
áherslu á upplifun sem lykilþátt í
náminu.
Haustið 2009 fékk skólinn styrk úr
Vonarsjóði til að búa til námskrá í
átthagafræði og tilraunaútgáfa kom
út í janúar 2010.
Nýjasta útgáfa námskrárinnar var
gefin út í september 2011

Átthagafræði er ekki námsgrein sem byggist
eingöngu á lestri og umræðum, heldur krefst
hún þess að upplýsinga sé aflað með
vettvangsferðum, kynningum, viðtölum og
upplifun
eigin
samfélags.
Einungis á þann
hátt
verður
námið þess eðlis
að markmiðum
þess sé náð.
Við lok grunnskólagöngu er markmiðið að
námið í átthagafræði hafi skilað nemendum
okkar góðri þekkingu á heimabyggð sinni og
kennt þeim vinnubrögð sem munu nýtast
þeim vel í framtíðinni, hvort sem er í frekara
námi eða þátttöku í atvinnulífi!

Í námskránni er að finna þau
viðfangsefni sem nemendur takast
á við frá upphafi skólagöngu til
útskriftar.
Þar er einnig að finna markmið
hvers bekkjar, viðfangsefni
nemenda
og þá
staði
sem þeir
kynnast.
Hún er
afar
fjölbreytt
og gefur möguleika á opinni
útfærslu í framkvæmd kennslunnar.
Námskráin er endurskoðuð og
uppfærð árlega að vori.

