Kirkjusaga Bláskógabyggðar
Viðfangsefni Að skoða og skrá sögu kirkna í Bláskógabyggð
Lýsing á verkefni












Veldu þér eina af kirkjum Bláskógabyggðar
Aflaðu þér upplýsinga um kirkjuna, hvenær var hún byggð?
Hverjir byggðu húsið?
Til hvaða kirkjudeildar telst kirkjan?
Starfið í kirkjunni, hvernig er því háttað?
Hvað er sóknin stór sem kirkjan tilheyrir, hvaða svæði tilheyrir hún?
Hverjir hafa verið þjónandi prestar í kirkjunni?
Eru einhverjar sérstakar athafnir eða hefðir sérstakar fyrir kirkjuna?
Hvaða kirkjumunir tilheyra kirkjunni? Hvaða sögu segja þeir? Aldur og tilurð. Má
taka myndir af þeim?
Eru til gamlar myndir af kirkjunni eða kirkjumunum, myndir af athöfunum í
kirkjunni
Er kannski hægt að taka viðtal við þá sem byggðu kirkjuna? T.d. um það hvernig
gekk og hvort það gerðist eitthvað sérstakt? Eða kannski þá sem hafa unnið að
viðgerðum við kirkjuna?

Heimildir




Byrjaðu á að afla þér bóklegra heimilda á bókasafninu/bókasöfnum
Leitaðu í gegnum leitarvélar Netsins að upplýsingum
Spurðu fólkið sem býr í sveitinni um kirkjuna t.d. sóknarnefndarmenn kirknanna,
meðhjálparana og aðra sem starfa innan kirkjunnar

Skil Til kennara eða vefstjóra
Áhöld og tæki





Blað og skriffæri til að skrá
minnispunkta
Upptökutæki
Stafræn myndavél
Tölva

Aldur 7.-10.bekkur
Frágangur verkefnis





Skrifaður texti í Wordskjali, verdana og
12 punktar
Ljósmyndir í .jpg og stærðinni 400 X
300 pixlar
Hljóðupptökur á .wma eða .mp3 formi
Skila í t.d Photostory

Tilvísun í námsskrá 2007
Upplýsingatækni:
•
Áfangamarkmið við lok 7.bekkjar um tölvunotkun við lok 7.bekkjar varðandi tölvulæsi og
beitingu tölva (bls.17).
•
Áfangamarkmið í upplýsingamennt við lok 7.bekkjar, hvað varðar upplýsingalæsi og
menningarlæsi (bls.12).
Trúarbragðafræði:
•
Áfangamarkmið í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði við lok 10.bekkjar, hvað
varðar að hafa kynnst völdum þáttum úr almennri og íslenskri kirkjusögu, einkum frá
siðbótatímanum til okkar daga (bls.11).
Samfélagsgreinar: Saga
•
Áfangamarkmið í sögu við lok 7.bekkjar varðandi frá landnámi til kristni og rýni (bls.17).
Agla Snorradóttir, aglasnor@gmail.com

