
 

Kennsluáætlun vor 2018 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

Sólkerfið 
 
Sólin 
 
Reikistjörnur 
 
Stjörnuhimininn 

Textinn lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók. 
 
Hópverkefni um reikistjörnur. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 4-14 
 
stjornufraedi.is 
 
Stuttmyndir um reikistjörnur á 
monkeysee.com 

 

22.-26. janúar Sólkerfið 
 
Sólin 
 
Reikistjörnur 
 
Stjörnuhimininn 

Textinn lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók. 
 
Áfram unnið með hópverkefni. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 4-14 
 
stjornufraedi.is 
 
Stuttmyndir um reikistjörnur á 
monkeysee.com 

 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

 

Jörðin 

Tunglið 

Þyngdarkraftur tunglsins 

Smástirni 

Loftsteinar 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 
 
Kynning á hópverkefni 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 15-21 
 
stjornufraedi.is  

Könnun bls. 4-21. 
 

5. -9.feb Jörðin 

Tunglið 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 22-27 
 
stjornufraedi.is 

 
 
 



 

Þyngdarkraftur tunglsins 

Smástirni 

Loftsteinar 
 
Forn-, mið- og nýlífsöld. 
 
 

Verkefni – Þórseðla og maður. 
Nemendur teikna mynd af Þórseðlu 
og manni til að sjá stærðarmuninn. 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Hvernig Ísland varð til? 
 
Jarðskorpuflekar 
 
Jarðsaga Íslands 
 
Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 
 
Verkefni – Náttúruhamfarir um allan 
heim (bls. 26). Nemendur vinna í 2-3 
manna hópum og velja viðfangsefni. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 28-37  

19. -23. feb Hvernig Ísland varð til? 
 
Jarðskorpuflekar 
 
Jarðsaga Íslands 
 
Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Áframhald á verkefni um 
náttúruhamfarir. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 28-37  

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 
 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 38-42 
 
Myndbönd af kvistum af eldgosum 
 
Heimildamynd um Heimaeyjargosið 
og Surtseyjargosið. 

 



 

5. - 9. mars 

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 42-46 
 
Myndbönd af kvistum af eldgosum 
 
Heimildamynd um Heimaeyjargosið 
og Surtseyjargosið. 

Könnun bls. 22-46 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Hafið 
 
Vatn sem forsenda lífs 
 
Hringrás vatns 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Nemendur teikna skýringarmynd sem 
sýnir hringrás vatnsins. 
 
Fjöruferð (Saltið í sjónum og Mengun 
í fjöru) 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 47-51  

19. - 23. mars. Lofthjúpurinn 
 
Veðrið 
 
Mismunandi loftslag 
 
Gróðurhúsaáhrif 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Áfram unnið með niðurstöður úr 
verkefnum fyrri viku. 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 52-55  

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Lofthjúpurinn 
 
Veðrið 
 
Mismunandi loftslag 
 
Gróðurhúsaáhrif 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 56-59  

9. – 13. apríl Loftslag á Íslandi 
 

Texti lesinn saman og umræður. 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 61-65  



 

Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni um veðurmælingar (bls. 65). 
 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni um veðurmælingar (bls 65.) 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 66-68  

23. – 27. apríl Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni tengt skýjum. 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 69  

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni tengt skýjum. 
 

 Könnun bls. 47-69 

7. – 11. maí  Þemaverkefni og Nemendur vinna þemaverkefni tengt Efni frá kennara.  



 

10. maí 

uppstigningard

agur 

vettvangsferðir. nærumhverfi sínu. 

14. – 18. maí Þemaverkefni og 
vettvangsferðir. 

Nemendur vinna þemaverkefni tengt 
nærumhverfi sínu. 

Efni frá kennara.  

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. maí 

þemadagar 

Þemaverkefni og 
vettvangsferðir. 

Nemendur vinna þemaverkefni tengt 
nærumhverfi sínu. 

Efni frá kennara.  

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Þemaverkefni og 
vettvangsferðir. 

Nemendur vinna þemaverkefni tengt 
nærumhverfi sínu. 

Efni frá kennara.  

                      


