
 

Kennsluáætlun vor 2019 

samfélagsfræði og náttúrufræði 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar 

 

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) 

14. – 18. 

janúar 

 

 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 

Lestur/lesskilningur opna 1 og 2                 
Ritun                                         
sköpun                                          
Hlustun, umræður, talað mál  
og framsögn 

Ritun um húsdýr 
Máluð mynd af bænum 
Persónulýsing Gunnjónu 
Kynning á húsdýri  
Ritun um muninn á sveit og borg 
Sóknarskrift  
Sagnorðaverkefni 
Persónulýsing á Gunnjónu 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

21. – 25. 

janúar 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 
Lestur/lesskilningur opna 3 og 4 
Hlustun, umræður, sköpun 
málfræði/málnotkun ,ritun og 
stafsetning   
 

Verkefnablað um andheiti og 

samheiti 

Persónulýsing á Gunnjónu 

Sameiginleg klippimynd nemenda 
Vinnublað ritun, vinnublað greinir, 
vinnublað lýsingarorð  
Myndir af Gunnjónu 

 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

28. jan – 1. 

feb 

30. jan -

samskiptadagur 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 
Lestur/lesskilningur opna 5 og 6 
Hlustun, umræður, sköpun og 
ritun og stafsetning 
 

Verkefnablað um muni á 

Þjóðminjasafni 

Teiknimyndasaga skrifuð  

Unnið með breytinguna sem 

blokkin og íbúðin hennar 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 



 

 Gunnjónu hafa orðið fyrir. 

Upplestur stafsetning 

Unnið með klippimynd 

4. – 8. febrúar 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 
Lestur/lesskilningur opna 7 og 8 
Hlustun, umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning, málfræði og 
málnotkun 
 
 

 

Ritun um hænuna mína, myndir 

teiknaðar og sagan kynnt 

Krossglíma  

Unnið með persónusköpun 

Mynd teiknuð um draumahúsið 

mitt og kynnt 

Málfræði vinnublað 

Sóknarskrift 

 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

11. – 15. 

febrúar 

 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 
Lestur/lesskilningur opna 9 og 
10 
Hlustun, umræður, sköpun, og 
málnotkun, stafsetning 
 

 

Fræ eru gróðursett 

Mynd máluð af svölunum hennar 

Gunnjónu 

Verkefnablað með samsettum 

orðum  

Persónulýsing Gunnjónu  

Unnið með uppskrift 

Sóknarskrift 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

18. – 22. 

febrúar 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 
Lestur/lesskilningur opna 11 og 
12 
Hlustun, umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning og málnotkun  

Samsett orð /leikur 

Ritun: Í frumskóginum og 

nemendur lesa sína sögu fyrir 

bekkinn 

Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

25. feb – 1. 

mars 

 

Samþættingarverkefni íslensku 
og samfélagsfræði. 

Samantekt og lokavinna 

 Bókin Blómin á þakinu og ýmis 
konar gögn frá kennara 

 

4. – 8. mars Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

Fjöllum um bæinn okkar og 

hvernig hann byggðist upp. Fyrsta 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

 



 

Nemendur nota netið mikið 

til að afla sér upplýsinga og 

vinna verkefni um bæinn og 

umhverfi hans. 

verkefnið er: Grindavík, þróun 

byggðar, merki Grindavíkur, 

landnámsmenn. 

ásamt öðru efni. 

11. – 15. mars 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Höldum áfram að vinna með 

þróun byggðar, merki Grindavíkur, 

landnámsmenn. 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni. 

 

18. – 22. mars 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

 Tyrkjaránið – hvaða áhrif hafði 

það á Grindavík, Grindavíkurstríðið 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni. 

 

25. – 29. mars 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Tyrkjaránið – hvaða áhrif hafði það 

á Grindavík, Grindavíkurstríðið 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni. 

 

1. – 5. apríl 

 

 Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

 

Þjóðsögur sem tengjast Grindavík-

skoðum ýmsar sögur og búum 

jafnvel stuttmyndir 

 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni. 

 

8. – 12. apríl 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Þjóðsögur sem tengjast Grindavík-

skoðum ýmsar sögur og búum 

jafnvel stuttmyndir 

 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni. 

 

15. – 23. apríl 

 

 

Páskaleyfi 

 
 

24. – 26. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Björgunarsveitin í Grindavík – hvenær 
var hún stofnuð og hvaða starfsemi 
fer þar fram 
Skipsskaðar í nágrenni Grindavíkur 
 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

Vettvangsferðir                                                                                                               

 
 

29. – 3. maí  

1. maí – 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Björgunarsveitin í Grindavík – hvenær 
var hún stofnuð og hvaða starfsemi 
fer þar fram 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

 



 
verkalýðsdagur Skipsskaðar í nágrenni Grindavíkur Vettvangsferðir 

6. – 10. maí 

 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Björgunarsveitin í Grindavík – hvenær 
var hún stofnuð og hvaða starfsemi 
fer þar fram 
Skipsskaðar í nágrenni Grindavíkur 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

Vettvangsferðir 

 

13. – 17. maí 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Að fjallstindi – Þjófagjá, Selskógur, 
Gálgaklettar, Ingibjargarstígur 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

Vettvangsferðir 

 

20. – 24. maí 

 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Að fjallstindi – Þjófagjá, Selskógur, 
Gálgaklettar, Ingibjargarstígur 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

Vettvangsferðir 

 

27. – 31. maí 

30.uppstigningar-

dagur 

Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 

 

Að fjallstindi – Þjófagjá, Selskógur, 
Gálgaklettar, Ingibjargarstígur 

Vefurinn Heimahagar heilla sem 

Matthildur Þorvaldsdóttir bjó til 

ásamt öðru efni.    

Vettvangsferðir 

 

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor.is  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 


