
 

Kennsluáætlun haust 2018. 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Upprifjun    

27. ágúst  - 31. 

september 

Upprifjun Fingrafimi 

 

  

3.-7. 

september 

 

Upprifjun í Word Fingrafimi   

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Upprifjun í Word    

17. - 21. 

september 

 

Fingrasetning 

 

 

 

Verkefni inn á sense-lang.org   



 

24. – 28. 

September 

27. samræmt 

próf ísl. 4. 

bekkur 

28. samræmt 

próf stæ. 4. 

bekkur 

Fingrasetning Verkefni inn á sense-lang.org   

 1.- 5. Október 

 

Leitarvélar á netinu 

 

 

 

Farið yfir hvernig nemendur geta 

notað sér leitarvélar til að afla sér 

upplýsinga til að nota í vinnu við 

verkefni 

  

8. -12. október 

 

Áfram frá fyrri viku 

 

 

 

 

   

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

 

Fingrafimi 

 

 

 

 

 

Verkefni á sense-lang.org   

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Áfram frá fyrri viku    



 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Vinna í Word Nemendur nota leitarvélar og eiga 

að búa til skjal þar sem þau skrá 

inn upplýsingar 

  

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Áfram frá fyrri viku    

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Áfram frá fyrri viku    

19. -23. 

nóvember 

 

Áfram frá fyrri viku    

26.- 30 

nóvember 

 

Fingrafimi Verkefni á sense-lang.org   

3. - 7. 

desmeber 

Áfram frá fyrri viku    



 

 

10. - 14. 

desember 

 

Power point Farið yfir hvernig það virkar og 

nemendur gera síðan verkefni þar 

sem þau nýta sér leitarvélar 

  

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Áfram frá fyrri viku    

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

Power point Nemendur búa til verkefni   

7. – 11. janúar 

 

Áfram frá fyrri viku    

14. – 18. janúar Áfram frá fyrri viku 

 

   

 

Námsmat:   

Hér skal lista upp allt sem liggur til grundvallar námsmati, s.s. próf, verkefni, sjálfsmat og leiðbeinandi mat kennara. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 



 
 

 


